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 உலகளாவிய வபாதக் கள உரிமம் 
(CC0 1.0)
 இத சட்ட ஏற்பலடய உரிமத்தின் ்ருக்கம் 
மட்டுகம. முழு உலரலய 



https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/legal
code என்ற முகவரியில் காணலாம். 
பதிப்பரிலம அற்றத 
இந்தை ஆக்கத்தடன் வதைாட்பலடயவ்கா, 
உலகளளாவிய வபாதப் பயன்பாட்டுக்ு என 
பதிப்பரிலமச் சட்டத்தக்ு உட்பட்டு, தைங்கா 
அலனத்தப் பதிப்பரிலமகலளயும் 
விடுவித்தாளன். 

நீங்கா இவ்வாக்கத்லதைப் 
படிவயடுக்கலாம்; கமம்படுத்தைலாம்; பகிரலாம்; 
கவறு வடிவமாக மாற்றலாம்; வணிகப் 
பயன்களம் அலடயலாம். இவற்றுக்ு நீங்கா 
ஒப்பதைல் ஏதம் ககாரத் கதைலவயில்லல. 

 ***

 இத, உலகத் தைமிழ் விக்கியூடகச் சமூகமும்
( https://ta.wikisource.org ), தைமிழ் இலணயக்
கல்விக் கழகமும் ( http://tamilvu.org ) இலணந்தை
கூட்டுமுயற்சியில், பதிகவற்றிய நூல்களில்
ஒன்று. இக்கூட்டு முயற்சிலயப் பற்றி,
https://ta.wikisource.org/s/4kx என்ற முகவரியில்



விரிவாகக் காணலாம்.   
Universal (CC0 1.0) Public Domain Dedication

 This is a human readable summary of the legal 
code found at https://creativecommons.org/publicdomain/
zero/1.0/legalcode 

No Copyright

 The person who associated a work with this deed has 
dedicated the work to the public domain by waiving all of 
his or her rights to the work worldwide under copyright 



law including all related and neighboring rights, to the 
extent allowed by law. 

 You can copy, modify, distribute and perform the work
even for commercial purposes, all without asking

permission. ***

 This book is uploaded as part of the collaboration
between Global Tamil Wikimedia Community (
https://ta.wikisource.org ) and Tamil Virtual Academy
( http://tamilvu.org ). More details about this
collaboration can be found at
https://ta.wikisource.org/s/4kx.+   
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  பன்வமாழிப் கபராசிரிய், பல
நூல்களின் ஆசிரிய், இஸலாமியப் 
கபரறிஞ் வமளலானா, வமளலவி 
எம். அப்தல் வஹ்ஹாப் சாகிப 
M.A., B.TH அவ்களின் 
அணிந்தலர 

பிஸமில்லாஹி் ரமானி் ரம். 

 நஹ்மதவ நூலல்்ல அலா ரஸூலம் கரம்.

 “...(நம்) தூதை் உங்களக்ு எலதைக் 
வகாடுக்கின்றாகரா அலதை ஏற்றுக் வகாாளங்கா;
எலதை விட்டும் உங்கலள விலக்ுகின்றாகரா 
அலதை விட்டும் விலகிக்வகாாளங்கா...” (59:7) 
என்று இலறவன் தைன் திருமலறயில் 
அறிவுறுத்தகிறான். 



நபிகா நாயகம் அவ்கா 
வகாடுத்தைலதையும், விலக்கியலதையுங் வகாண்ட 
அறிவுக் கருவூலத்தக்ு “ஹதீத” என்று 
வபாதவாகக் ுறிப்பிடப்படும். அலவ உலக 
மாந்தைரினம் முழுலமக்ும், எல்லா 
நலலகளிிலம் பயன்படக்கூடியலவ. ஏவனனில் 
அவ்கா வாழ்க்லகயில் அலனத்தத் 
தலறகளிிலம் மனக் ுலத்தக்ு அழகிய 
முன்மாதிரியாகத் திகழ்ந்தைவ்கா. 

 “தைந்லதைதைா யிழந்தை தைனயராய்க், ுடும்பத் 
தைலலவராய், வணிகராய்த் தைரும தைவராய்: 
நந்திடாச் சமய ுரவராய்த் தைரும நாதைராய்; 
நரபதி, ராஜய தைந்திரி, அறப் கபா்த் தைளபதி, 
எனினம் தைாச்க்ும் தைாசராய், இலணயில் 
அந்திய நபியாய் அஹ்மதிவ்வுலுக்ு அளித்தள
ஞானகம ஞானம்!” என்று நபி 
வபருமானாரின் ஈடு இலணயில்லாதை இந்தை முன் 
மாதிரித்தவத்லதை ஓ்் அரிய கவிலதையில் 
சித்தைரிக்கின்றா்கா மலறந்தை மாக்கவிஞ் 
ம.கா.மு. காதிறு முஹிய்யித்ன் மலரக்காய் 
(ரஹ்) அவ்கா. 

நபிகா வபருமானா் கபாதித்தை 
அலனத்தம் அவ்களலடய தீ்க்கதைரிசன 



வாழ்க்லகயிிலம், உபகதைசங்களிிலம், வசயல் 
முலறகளிிலம், உன்னதைமான முலறயில் 
விளக்கிக் காட்டப் பட்டுாளன. அவ்களின் 
கபாதைலனகா அவ்களின் வாய்ப் கபச்்களில் 
மட்டும் அடங்கியிருந்தைால் அலதை நம்முலடய 
அன்றாட வாழ்க்லகக்ுத் தலண வசய்வனவாக 
அலமவதில் சிரமங்கா ஏற்படும். எனகவ நபி 
வபருமானாரின் “ஸுனன்” என்னம் வசயல் 
முலறககள, அவ்களலடய கபாதைலனகலளச் 
வசயல்படுத்தம் ஒழுங்லக நமக்ுக் கற்றுத் 
தைருகின்றன. 

இச்வசயல் முலறகா பல்கவறு 
களங்களில் நகழ்ந்திருக்கின்றன. இச்்லவயான 
நகழ்ச்சிகளில் சிலவற்லறத் வதைாுத்த, 
இனிலமயான தைமிழில் நமக்ு எடுத்தத் 
தைருகிறா்கா ப்ங்கதி் எம்கக.ஈ. மவ்லானா 
அவ்களம், பழம் வபரும் எழுத்தைாளரான 
முல்லல முத்லதையா அவ்களம். 

ப்ங்கதி் மவ்லானா அவ்களின் “கசத 
முதைல் சிந்த வலர” என்ற ஆய்வு நூிலக்ு முதைற் 
பரி் வகாடுத்திருக்கிறத தைமிழ் வள்ச்சிக் கழகம்.
எனகவ அவ்களலடய எழுத்தைாற்றலலப் பற்றி 
நான் எடுத்வதைழுதை கவண்டியதில்லல. 



முல்லல முத்லதையா அவ்கா நாற்பத 
ஆண்டுகளாகத் தைமிழ் எழுத்தலகில் தைன்னிகரற்ற
ஓ்் இடத்லதை வகித்த வருகிறா். வசாற் 
சிக்கனமும், ்லவயும், பயனம் மிக்க ஒரு நூல் 
நலடலய தைமதைாக்கிக் வகாண்ட அருலமயான 
எழுத்தைாள் அவ் ஏற்வகனகவ பல அரிய 
நூல்கலளத் தைமிழ் கூறும் நல்ிலலகத்தக்ுத் 
தைந்தைவ். 

இந்தை நூலல ஆழ்ந்தை கவனத்தடன் 
படித்தப் பா்க்ும் பாக்கியம் எனக்ுக் 
கிலடத்தைத. அத்தடன் இதைற்ு அணிந்தலர 
எழுதம் ஒரு நல்வாய்ப்பம் எனக்ுக் கிட்டிற்று. 
அல்ஹம்தலல்லாஹ் 

இத்தைலகய சிறப்பான ஒரு நூலல, சீரிய 
முலறயில் அலமத்த, வாசக்களக்ு வழங்ும் 
நூலாசிரிய்கலள வாழ்த்தகிகறன். 
பாராட்டுகிகறன். நம் வாசக்கா இலதை உளமாற 
வரகவற்பா்கா எனப் வபரிதம் நம்பகிகறன். 

 வசன்லன-600 016  அப்தல் வஹ்ஹாப்

  ஆசிரிய் : “பிலற”



   

 



மயிலாடுதலற, ஏ.வி.ஸ. 
கல்லூரியின் சரித்திரப் கபராசிரிய் 
உய்திரு. H. அமீ் அல M.A., 
M.Ed; அவ்களின் பாராட்டுலர
 நபிகா நாயகம் (ஸல்) அவ்கா 
உலகிற்ுப் பதிய பரட்சிலய 
கதைாற்றுவித்தைவ்கா; பதலமயான தைத்தவக் 
கருத்தக்கலளயும் அறக் ககாட்பாடுகலளயும் 
பகட்டி தைாகம பின்பற்றி ஒழுகிக் காட்டியவ்கா;
வசால்ிலம் வசயிலம் ஒன்றி ஒழுகி 
முன்மாதிரியாக நன்றவ்கா: அன்பிிலம், 
பண்பிிலம், கபாரிிலம், அலமதியிிலம், 
நட்பிிலம், சீலத்திிலம், அணிகலனாகத் 
திகழ்ந்தைவ்கா; உற்றா், உறவின், அயலா், பிற
சமயத்தைா் என்ற பாுபாடின்றி அலனவரிடமும்
கநசக்கரத்லதை நீட்டி, பதியகதைா் அரலச 
உருவாக்கி அலனவருக்ும் மதிப்லபயும் 
உய்லவயும் அளித்தைவ்கா; “தைாயின் 
காலடியில், ்வ்க்கம் உாளத” என்று 
வமாழிந்த தைாயின் வபருலமலயயும் 
உலகிகலகய வபண்்க்ுச் 
வசாத்தரிலமலயயும் அளித்தப் 



வபண்்ரிலமலயப் கபாற்றியவ்கா; “பணி 
வசய்தைவனின் விய்லவ உல்வதைற்ு முன்கப 
அவன் கூலலயக் வகாடுத்த விடுங்கா.” என்று 
இதைமாகக் கூறி உலழப்பின் உய்லவ 
வலயுறுத்தியவ்கா; “அடுத்தை வீட்டுக்காரன் 
பசித்திருக்ும் வபாழுத நாம் விருந்த உண்பத 
தைடுக்கப்பட கவண்டியத” என்று அறிவுலர கூறி, 
ஏலழயின் பட்டினிலயயும், வறுலமலயயும் 
்ட்டிக் காட்டி, அதைலன நீக்ும் 
வழிமுலறகலளயும் அளித்தைவ்கா: எதிரிகலள 
வவற்றி வகாண்ட கபாதிிலம் அவ்கலள 
மன்னித்தை வபருந்தைலக உலக வரலாற்றிகலகய 
அடிலமத் தைனத்லதை ஒழித்தை முதைலாவத சமுதைாயச்
சிற்பி-அடிலமகளக்ு விடுதைலல அளித்தை 
ஏந்தைல்; மலற தைந்தை இலறதூதை்; பதியகதைா் 
சமுதைாயத்லதையும், பதியகதைா் நாகரிகத்லதையும், 
உலகின் ஒளிவிளக்காக விட்டுச் வசன்ற 
சீ்திருத்தைச் வசம்மல், நபிநாயகம் அவ்களின் 
நாமம் ஊழி ஊழிகாலமாக நலலத்த 
நற்கின்றத. நலலத்த நற்ும்; நலலத்த 
நற்ுமாக எல்லாம் வல்ல அல்லாஹ்வின் 
சாந்தியும் சமாதைானமும் அவ்கா மீத 
உண்டாவதைாக! 



நபி நாயகத்தின் வரலாற்லற பல 
அறிஞ்கா எழுதியுாளா்கா. ஆனால், 
இந்நூலல இயற்றியுாள திரு. முல்லல 
முத்லதையா அவ்களம், ஜனாப் எம் கக. ஈ. 
மவ்லானா அவ்களம் வரலாற்லற கவறு பதிய 
ககாணத்திலருந்த ஆய்ந்தாளா்கா. காலக் 
கண்ணாடியின் அடிப்பலடயில் வரலாற்லறக் 
கூறாமல் மாநபி அவ்களின் வாழ்க்லக 
நகழ்ச்சிகலளக் ுறிப்பிட்டு, அவற்றால் மனிதைன்
வபற கவண்டிய நற்பண்பகா யாலவ, 
படிப்பிலனகா எலவ என்ற அகன்ற 
அடிப்பலடயில் ஆய்ந்த இந்நூலல இலணந்த 
இயற்றியுாளா்கா. இஸலாமிய்கா 
மட்டுமின்றி, வபாதவாக தைமிழ் நல்ிலலகின் 
அலனவரும் படித்த இன்பறுவதைற்காககவ 
இந்நூலல பதிய முலறயில் எழுதியுாளா்கா. 

திரு. முல்லல முத்லதையா அவ்கா தைமிழ்
நூல்களின் ஆசிரியராகவும் பதிப்பாளராகவும் 
தைம் வாழ்நாட்கலள அ்ப்பணித்தைவ்கா; சிறந்தை 
தைமிழ் வல்ிலந்; வாழ்க்லகச் ்லமகளிலடகய 
மதிப்ப வபாறுப்ப தைாங்வகாணாதை ந்டடங்கலளச்
்மத்திய நலலயில் நபிகா நாயகத்தின் 
வரலாற்லற ஆய்ந்த மனம் உருகி, மனம் ஒன்றி, 
இந்நூலல இயற்றியுாளா்கா. 



தைமிழ்த் வதைன்றல் கபால, ்லவயான 
வசய்திகலளப் ப்லமயாககவ தைரத்தைக்க ஆற்றல் 
பலடத்தை “ப்ங்கதி்" ஆசிரிய், கலாநதி ஞானக் 
கவிச்சித்தை் எம்கக.ஈ. மவ்லானா அவ்கலள 
இஸலாமிய உலும், பத்திரிலக உலும் நன்ு 
அறியும். நல்ல தைமிழ் எழுத்தைாற்றல் 
பலடத்தைவ்கா; பல நூல்கலள எழுதியவ்கா; 
அவ்களம் இலணந்த இந்நூலல 
எழுதியுாளா்கா. 

இந்நூல் பற்பல பதிப்பாக மல்வதைற்ு 
எல்லாம் வல்ல அல்லாஹ்விடத்தில் இலறஞசி 
“தஆ” வசய்தைவனாக, இந்நூிலக்ு என் 
பாராட்டுலரலய அளிக்கின்கறன். ஆமின் 

  ஹ.அமி் அல

   

  



 முன்னலர
 “நற்காரியங்கா எப்வபாழுதம் நன்லம 
தைரும்!” என்பதைற்ககற்ப, “நபிகா நாயகம் 
அவ்களின் சரித்திர நகழ்ச்சிகலள எழுதி 
வவளியிடும் நல்வாய்ப்ப எங்களக்ுக் 
கிலடத்தைலதை எண்ணி, எண்ணி உாளம் 
பூரிக்கின்கறாம். 

வபருமானா் அவ்கா வரலாற்லற 
உலக முழுவதிிலம் உாள அறிஞ்கா எழுதிப் 
வபருலம வபற்றிருக்கின்றன். கமிலம், கமிலம் 
எழுதவா்கா. ஆயினம், இந்நூல் சரித்திரத் 
வதைாட்பலடய சம்பவங்கலளச் ்ருக்கமாகத் 
வதைளிவாக, ்லவயாகக் கற்கறாரும் மற்கறாரும் 
படித்த மகிழத் தைக்கவாறு எழுதியுாகளாம். 

ுலறகா, பிலழகா 
காணப்படுகமயானால் அலவ 
எங்களலடயலவ ; பகழ் அலனத்தம் 
ஆண்டவனக்கக! 

பன்வமாழிப் கபராசிரிய், பல 
நூல்களின் ஆசிரிய், வபருமதிப்பிற் ுரிய 
இஸலாமியப் கபரறிஞ் கமலதை வமளலானா 



வமளலவி எம். அப்தல் வஹ்ஹாப் சாகிப M.A. 
B.Th அவ்கா, தைங்களலடய அரிய பல 
பணிகளக்கிலடகய இந்நூலலச் சரிபா்த்த 
உதைவி, அணிந்தலர வழங்கியுாளா்கா. 

மயிலாடுதலற ஏ.வி.ஸ. கல்லூரி 
சரித்திரப் கபராசிரிய், பல நூல்களின் ஆசிரிய், 
பன்வமாழி அறிஞ் ஜனாப் அமீ்அல M.A., M.Ed 
அவ்கா ஆரம்பத்திலருந்கதை இந்நூலல் 
உற்சாகம் காட்டியகதைாடு, பாராட்டுலரயும் 
அளித்திருக்கின்றா்கா. 

இத்தைலகய நூலல எழுதைத் 
தூண்டியவ்கா பல் அவ்களா அன்பசால் 
வசா.மு.க. ஹமீத ஜலால் அவ்களம் டாக்ட் 
ஹக்்கம் MM முஸதைபா அவ்களம் 
ுறிப்பிடத்தைக்கவ்கா. 

மற்றம், பல வலகயில் உதைவி பரிந்தை 
வ்த்தைகப் பிரமுக்கா: ுறிப்பாக, சீதைக்காதி 
அறக்கட்டலள நறுவனத்தின், அச்சிட்டுக் 
வகாடுத்தைவ்கா. 



ஆகிய அலனவருக்ும் எங்களலடய 
இதையம் நலறந்தை நன்றிலயத் வதைரிவித்தக் 
வகாாகிகறாம். 

 வசன்லன-600 001  எம்கக. ஈ.மவ்லானா

  முல்லல முத்லதையா

   

 பதிப்பலர
 1999 ல் “மாணவ்களக்ு நபிகா நாயகம்
வரலாறு” என்னம் நூலல வவளியிட்கடாம், 
அலதைத் வதைாட்ந்த. 

இப்வபாழுத வபருலமமிு “நபிகா 
நாயகம் அவ்களின் சரித்திர நகழ்ச்சிகா” 
என்னம் பதலமப் வபாலவான இந்நூலல 
மகிழ்கவாடு வவளியிடுகின்கறாம். 

இந்நூலல மதிப்பக்ு உரிய மவலானா 
அவ்களம், பயன்மிு நூல்கா பலவற்லற 



எழுதிப் பகழ்வபற்ற அறிஞ் முல்லல 
முத்லதையா அவ்களம் பதிய முலறயில், இனிய 
தைமிழில், அலனவரும் படித்த உணரத்தைக்கவாறு 
எழுதியுாளன். அவ்களக்ு எங்கா நன்றி 

  முல்லல பதிப்பகம்
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ஸதைக்கதல்லா அப்பா அவ்கா 17-வத 
நூற்றாண்டில் 84 வயத வலர வாழ்ந்தை மகான். 
வாளல் சீதைக்காதிக்ும் உமறுப்பலவருக்ும் 
ுருவாய் அலமந்தைவ்கா. அவ்கா அரபியில் 
பாடிய வித்ரிய்யா என்னம் நூலல் உாள கருத்த:

நபிகா நாயகம் (ஸல்) அவ்கலளப் 
கபாற்றி மகிழும் வபாருட்டு, ஹஜ யாத்திலர 
வசல்பவ்கா தைாம் ஊ்ந்த வசல்ிலம் 
ஒட்டகங்களக்ு ஏற்படும் கலளப்பிலன நீக்க, 
அலவ அந்தைச் சமாதியிலன கநாக்ுமாறு வசய்ய 
அவற்றின் கழுத்தக்கலள அந்தைப் பக்கமாகத் 
திரும்பம்படி லகாலனச் சாய்க்கிறா்கா. 

  ஃஃஃ 

 

 ஒருநாா வசா்க்கத்தில் அவ்கலளச் 
சந்திக்க கநரிடும்கபாத வவட்கி, முகஞ்ருங்கிச் 
சிவந்த நற்க கநரிடுகம. அப்படி கநராமல் 
இருப்பதைற்காக, அப்வபருமானாரின் 



திருவிடத்லதை தைரிசனம் வசய்த வகாாளங்கா. 
உடகன என்லனயும் அங்கக கபாக விடுங்கா. 
நான் ஏன் அவ்வளவு அவசரப் படுகிகறன் 
என்றால், அந்தைத் திருவிடத்லதைத் தைரிசிப்பத 
பனிதை ஹஜ யாத்திலர வசய்வதில் 
அடங்கியிருக்ும் கட்டாயக்கடலம எனக் 
கருதகிகறன். 

  ஃஃஃ 

 

 ஓ்! மதினாலவக் காண ஆவிலறும் 
மக்ககள! உங்கா உடலல விட்டு உயி் 
பிரியுமுன், மதீனாவுக்ுச் வசல்ிலங்கா; அங்கக 
நபிகா நாயகம் அவ்களின் நல்ிலடல் 
அடங்கியிருக்ும் திருவிடத்தக்ுச் வசல்ிலம் 
வழிலயக் கண்டு, விலரந்த வசன்று உங்கா 
வாகனங்களாகிய ஒட்டகங்கலள அங்கக 
நறுத்தவீ்களாக! 

   

 



 யா்? எவ்?
 நபிகா நாயகம் அவ்களின் வரலாற்று 
நகழ்ச்சிகளில் வதைாட்பலடகயா்கா 
எண்னற்கறா். அவ்களில் சிலலரப்பற்றிய சிறு 
ுறிப்பகலள இங்கக காணலாம். வாசக்களக்ு 
ஓ்ரளவு பயன் தைரும். 

அப்தல் முத்தைலப்-ுலறஷித் தைலலவ் 
ஹாஷிமுக்ும் யத்ரிபில் வ்த்தைகம் 
வசய்தவகாண்டிருந்தை ஸல்மாவுக்ும், கி.பி.497 ல்
மக்காவில் பிறந்தைா். யத்ரிபில் தைம் தைாயிடகம 
வள்ந்தைா். பின்ன், இஸமாயல் (அலல) 
அவ்களின் வில் அம்பம், கஃபாவின் 
திறவுககாிலம் இவரிடம் ஒப்பவிக்கப்பட்டன. 
தைண்ணி் பஞசத்தின்கபாத, கனவில் 
அறிவுறுத்தைப்பட்டு ஜம்ஜம் கிணற்லறத் த் 
எடுத்தத் கதைாண்டியவ். இவருக்ு வமாத்தைம் 
பதினான்ு ஆண் மக்களம் ஏழு வபண்மக்களம்
பிறந்தைன். நபிகா நாயகம் அவ்கா தைந்லதை 
அப்தல்லாஹ் இவருலடய ுமார்களில் 
ஒருவ். நாயகம் அவ்கலள இளலமயில் 
வள்த்தைவ் இவகர. 



அப்தல்லாஹ்-இவ் நாயகம் அவ்களின்
தைந்லதை. இவரும் ஸலபரும், அபதைாலபம் ஒகர 
தைாய் வயிற்றில் பிறந்தைவ்கா. இவ் கி.பி.545-
வத ஆண்டில் பிறந்தைவ். 

அப்தல்லாஹ் இப்ன உலப-மதீனாவில் 
கஸரஜ ககாத்திரத்லதைச் கச்ந்தைவ். 
ஒளஸகளக்ும் கஸரஜகளக்ும் நகழ்ந்தை ப:ஆத்
கபாரில் இவ் நடுநலலலமவகித்தைா். அதைனால் 
இரு கட்சிகளிிலம் இவருக்ுச் வசல்வாக்ு 
இருந்தைத, இரு கட்சியினரும் இவலரத் 
தைங்களலடய அரசனாக முடிசூட்ட முயன்று 
தைாமதைமாயிற்று. நாயகம் அவ்கா வந்தை பின்ன், 
இவருலடய வசல்வாக்ு மங்கத் வதைாடங்கியத. 
அதைனால் அவ்கா மீத வவறுப்பக்வகாண்டா். 
வவளியில் காட்டிக்வகாாளாமல் நட்பறவுகபால்
காட்டினா். பத்ருப் கபாருக்ுப்பின் தைம் 
நண்ப்களடன் இஸலாத்தில் இலணந்தைா். 
உஹத் கபாரில் ஒத்தலழக்காமல் தகராக 
சிந்லதையால் பின்வாங்கிவிட்டா். தைபூக் கபாரில் 
மக்கா கசராதைவாறு மன்றமுகமாக சூழ்ச்சி 
வசய்தைா். மரணத்தைறுவாயில் தைமக்ுப் கபா்த்தை 
கமலங்கியும், தைமக்காக பாவமன்னிப்பக் ககாரி 
பிரா்த்திக்ககவண்டும் எனவும் 



வபருமானாரிடம் கவண்டிக் வகாண்டா். 
வபருமானா் அவ்வாகற நலறகவற்றினா்கா. 

அப்தல்லாஹ் இப்ன ஜ்டஹ்-இவ் 
வபருமானா் அவ்களின் அத்லதை உலமமாவின் 
மகன், இவருலடய சககாதைரி லஜனப்லப 
வபருமானா் பின்ன் 
மணஞவசய்தவகாண்டன். ுலறஷிகா 
யுத்தைத்தக்ு ஆயத்தைமாகிக்வகாண்டிருப்பலதை 
அறிந்த வருமாறு இவலரயும் கவறு சிலலரயும் 
வபருமானா் அனப்பிலவத்தைன். ஆனால், 
அவ்களலடய கட்டலளக்ு பின்ன், பல 
பதைவிகலள ஏற்றுத் திறலமயாகச் 
வசயல்பட்டன். 

அப்தல்லாஹ் இப்ன ரவாஹா-
மதீனாவிிலாள கஸரஜ ககாத்திரத்லதைச் 
கச்ந்தைவ். சிறந்தை வீர்: கல்வி அறிவுாளவ். 
இவலர வபருமானா் தைங்களலடய எழுத்தைராக 
நயமித்தைன். வபருமானா் மதீனா வந்தை பதிதில், 
அவ்கலள வரகவற்று, அருளலர கூறுமாறு 
ககட்டுக்வகாண்டா். கபாரில் தைலலலம வகித்த,
வீரப்கபா் வசய்த உயி்நீத்தைா். 



அப்தல் ரஹ்மான் இப்ன அவ்ப- முதைன் 
முதைலல் இஸலாத்லதைத் தைழுவியவ்களா 
இவரும் ஒருவ். மதீனாவில் ுடிகயறினா். 
இவரிடம் வசல்வம் ுவிந்த வகாண்டிருந்தைத. 
வாரி வாரி வழங்கினா். பத்ரு, உஹத், 
கபா்களில் கலந்த வீரப்கபா் பரிந்தைவ். நபிகா
நாயகம் அவ்கா இவரிடம் மிக 
அன்பவகாண்டிருந்தைா்கா. நபிகா வபருமானா் 
பிறந்தைகபாத, முதைன்முதைலல் அவ்கலளக் 
லகயிகலந்தம் பாக்கியம் வபற்றவ் 
இவருலடய அன்லனயாராவ். பின்ன் உத்மான்
(ரல) மூன்றாவத க்லபாவாகத் கதை்வு 
வபறுவதைற்ுக் காரணமாக இருந்தைவ். 

அபல் ஆஸ-இவ் கதீஜா (ரல) 
அவ்களின் சககாதைரி ஹாலாவின் மகன். 
இவருக்ு நாயகம் அவ்கா, தைங்கா மகா 
லஜனலப மணஞவசய்த லவத்தைா்கா. இவ் 
ுலறஷிகளின் கபா் அணியில் நன்று 
சிலறப்பட்டா். நாணயமானவ். பின்ன் மதீனா
வந்த இஸலாத்லதைத் தைழுவினா். 

அபல் பஸீ்-முஸலம்களக்ுப் 
பாதைகமானத என்று கருதைப்பட்ட ஹலதைபிய்யா 
உடன்படிக்லகலயத் தைம் நடவடிக்லககளினால் 



ுலறஷிககள வாபஸ வபறக்ககாரும் அளவுக்ு 
வீர சாகலங்கா வசய்தை அஞசா வநஞசத்தின். 

அபூ அய்யூப் அன்ஸாரி-மதீனாவில் 
வாழ்ந்தைவ். இவருலடய இல்லத்திகலதைான் 
வபருமானா் அவ்கா தைற்காலகமாகத் 
தைங்கினா்கா. அவ்களக்ு உணவு அளித்த, 
மீந்தைலதை இவரும் மலனவியும் உண்பா்கா. 
வபருமானா் அவ்கா நகழ்த்திய கபா்கா 
அலனத்திிலம் இவ் கலந்த வகாண்டிருக்கிறா். 

அபூ ஆமீ்-மதீனாவில் வாழ்ந்தைவ். 
வபருமானா் மதீனா வந்த வபற்ற மதிப்லபக் 
கண்டு வடாறாலமப்பட்டு மக்காவுக்ு ஓ்டினா். 
வபருமானா் தீ்க்க தைரிசனமாகக் 
கூறியதைற்வகாப்ப இவ் தைாயிபக்ு ஓ்டி, பிறு 
ஸரியாவில் அகதியாகத் திரிந்த இறந்தைா். 

அபூ தைல் ஹா-இவ் மணக்க விரும்பிய 
உம்மு ஸலம், “நீ் இஸலாத்லதைத் 
தைழுவினால்தைான் மனப்கபன்” என்று கூறியதைற்ு 
இணங்க, இவ் இஸலாத்லதைத் தைழுவினா். 
நாயகம் அவ்கா நகழ்த்திய 
எல்லாப்கபா்களிிலம் இவ் கலந்த 
வகாண்டிருக்கிறா். உஹத் கபாரில், 



வபருமானா் அவ்கலள எதிரிகா சூழ்ந்தை 
சமயம், அரண்கபால் காத்த 
வீரமாகப்கபாராடினா். அம்பகா தைாக்கி 
இவருலடய சிலவிரல்கா உலடந்தைன. 
இவலரப்பற்றிப் வபருமானா் அவ்கா, “ 
்வ்க்க வாசிகலள இவ்வுலகில் 
காணவிரும்பகவா் அபூ தைஸஹாலவக் கண்டு 
வகாாளங்கா” என்று கூறியுாளன். 

அபூ தைாலப்-இவரும் நாயகம் அவ்களின்
தைந்லதை அப்தல்லாஹ்வும் ஒகர தைாய் வயிற்றில் 
பிறந்தைவ்கா. அப்தல்லாஹ் மலறவுக்ுப்பின், 
வபரிய தைந்லதையான இவ் நாயகம் அவ்கலள 
வள்க்ும் வபாறுப்லப ஏற்றவ். கந்லமயும், 
வபாறுப்பம், அன்பம் மிக்கவ்.  

அபூ பக்க்-வசல்வாக்ுாள ுலறஷி 
ுடும்பத்தில் பிறந்தைவ் வபருமானா் 
அவ்களக்ு மூன்று வயத இலளயவ் 
எப்வபாழுதம் வபருமானாருடகனகய 
இலணந்த இருந்தைவ் வபருமானா் 
இலறவனலடய தூதை் என்பதில் உறுதியான 
நம்பிக்லக வகாண்டிருந்தைா். தணிவுாளவ். 
இஸலாத்தக்காக அவ் அனபவித்தை தன்பங்கா 
பல. தைம் உயிலரகய இழக்கத் தையாரானவ். 



ஆயிஷா நாச்சியாரின் தைந்லதையா், தைங்களக்ுப் 
பிறு இஸலாமிய அரசின் தைலலவராக 
இருக்ுமாறு வபருமானா் கதை்ந்வதைடுத்தை 
வபருலம வபற்றவ். இவ்கா வசித்தை இடம் 
மதீனாப்பாளியுடன் இலணக்கப்பட்டு, “இத 
அபூபக்க் வீடுு என அரபியில் 
எழுதைப்பட்டுாளத. இவ்கா 63-வத வயதில் 
உயி் நீத்தைா்கா. 

அபூ லஹப்-அப்தல் முத்தைலயின் மகன். 
வபருமானா் அவ்களக்ுப் வபரிய தைந்லதை. 
வசல்வந்தை். கல்வநஞசம் உலடயவ். 
வபருமானா் அவ்கலள இழித்தம் பழித்தம் 
கூறி எதி்த்த வந்தைா். அவருலடய மலனவியும் 
அவ்வாகற நடந்த, இறுதியில் வறுலமயில் 
வாடி இறந்தைா். அபூலஹபம் வதைாத்த கநாயால் 
இறந்தைா். இவருலடய மக்கா எவரும் இவலர 
அடக்கம் வசய்ய முன்வரவில்லல. 

அபூ ஜந்தைல்-இவ் ்லஹல் இப்ன 
அப்ருவின் மகன். ுலறஷிகளின் வகாடுலம 
தைாளாமல், ஹஸலதைபிய்யா 
உடன்படிக்லகயின்கபாத வபருமானா் 
அவ்களிடம் ஓ்டிவந்தைா். பிறு அவ் 
தைந்லதையிடகம அவ் ஒப்பவிக்கப்பட்டா். 



அபூ ஜஹ்ில-மக்ஸூம் ககாத்திரத்தில் 
பிறந்தைவன். இஸலாத்தக்ும், நாயகம் 
அவ்களக்ும் பல வகாடுலமகா பரிந்தைவன். 
பத்ருப் கபாரில் வவட்டி வீழ்த்தைப்பட்டான். 
இவனலடய சககாதைர் ஹாரித் வபருமானா் 
அவ்களின் கதைாழ்களில் ஒருவராக இருந்தைா். 
இவன் மகன் இக்ரிமா பின்ன் இஸலாத்லதைத் 
தைழுவி, இஸலாத்தக்காகப் கபா்பரிந்தைா். 

அபூ ஸுப்யான்-பனூ ஹாஷிம்களக்ு 
விகராதைமான உலமயா ககாத்திரத்தில் பிறந்தைவ்.
பத்ருப்கபாருக்ுப் பின் ுலறஷிகளக்ுத் 
தைலலலம தைாங்ும் வபாறுப்ப 
இவருலடயதைாயிற்று. இவருலடய மலனவி 
ஹிந்தைாவின் தூண்டுதைல் கவறு. இவருலடய 
எதி்ப்ப முயற்சிகா யாவும் கதைால்வியுற்றன. 
அப்பாஸ அவ்களினால் அபயம் அளிக்கப்பட்டு
நாயகம் அவ்களின் முன்னிலலயில் 
இஸலாத்லதைத் தைழுவினா். அதைன்பின், 
இவருக்ுப் பல பதைவிகா அளிக்கப்பட்டன. 
வபருமானா் அவ்களின் மலனவி உம்மு 
ஹபரபா இவருலடய மகளாவா். இவ் 
மரணத்தைறுவாயில் உாள கபாத 
அருகிிலாகளாரிடம்,” என் பிரிவுக்காக நீங்கா 
அழகவண்டாம். நான் இஸலாத்லதைத் 



தைழுவியபின், யாவதைாரு பாவமும் 
வசய்தைதில்லல” என்று கூறினா். தைம்முலடய 88-
வத வயதில் மதீனாவில் இறந்த அடக்கம் 
வசய்யப்பட்டா். 

அபூ உலபதைா-இஸலாத்தின் ஆரம்ப 
காலத்தில் கடுலமயான விகராதியாக இருந்த, 
அபூபக்க் (ரல) தூண்டுதைலால் இஸலாத்லதைத் 
தைழுவினா். பத்ருப்கபாரில் தைம் தைந்லதைலய 
எதி்த்தப் கபாரிட்டுக் வகான்றா். 

அபூ ிலபாபா-ஒளஸ ககாத்திரத்தின் 
தைலலவ். யூதை்களின் ககாட்லடலய 
முற்றுலகயிட்டகபாத அவ்கா ககட்டுக் 
வகாண்டபடி சமாதைானப்கபச்் வா்த்லதைக்காக 
வபருமானா் அவ்கா இவலர 
அனப்பிலவத்தைா்கா. 

அப்பாஸ-அப்தல் முத்தைலபின் மகனான 
இவ் மக்காவில் பிறந்தைவ். நாயகம் 
அவ்கலளவிட இரண்டு வயத மூத்தைவ். மக்கா 
வரும் யாத்திரிக்களக்ு தைண்்ண் வழங்ும் 
வபாறுப்ப இவ்களலடயதைாக இருந்தைத. 
இஸலாத்லதை இவ் ஆதைரித்தைகபாதிிலம் ' 
வவளிப்படுத்தைவில்லல. வற்பறுத்தைலால் பத்ருப் 



கபாரில் ுலறஷிகா சா்பாக கலந்த 
சிலறப்பட்டா். பின்ன் வபருமானா் 
முன்னிலலயில் இஸலாத்லதைத் தைழுவி, மக்கா 
வசன்று ுலறஷிகளின் நடவடிக்லககலள 
இரகசியமாகத் வதைரிவித்த வந்தைா். அவ் 
லமத்தணி லமமூனாலவ வபருமானா் 
அவ்களக்ு மணமுடித்த லவத்தைா். 
ஹசிலனன் கபாரில், வபருமானா் இவ்கா 
அருகில் நன்று காத்தைன். மக்கா வவற்றிலய, 
இரத்தைம் சிந்தைாதை வலகயில், இவ்கா மூலழாக 
ஆக்கி அருளமாறு இலறவலன இலறஞசினா். 
அபூஸஃப்யானக்ு வபருமானா் அவ்களிடம் 
அபயம் வபற்றத்தைந்தை வபருலம 
இவ்களலடயகதை. மதீனாப் பாளிவாசலல 
விரிவுபடுத்தவதைற்காகத் தைம் வீட்லட 
அன்பளிப்பாக வழங்கினா். 

அம்ரு இப்ன ஆஸ-இவ் வபருமானா் 
அவ்கா மீத வலசக்கவிகா பாடியவ். அகழ்ப் 
கபாருக்ுப்பின் இஸலாத்லதைத் தைழுவினா். 

அ்கல்-(உலகல்) அபூதைாலயின் 
இரண்டாவத மகன். இவ் சககாதைர் 
அலலயவிட இருபத வயத மூத்தைவ். 
தைந்லதையின் பிரியத்தக்ு உரியவ். பத்ருப் 



கபாரில் ுலறஷிகளின் அணியில் நன்று கபா் 
பரிந்தைா். இவருக்ும் அலக்ும் கருத்த 
கவறுபாடு உண்டு. பின்ன் இவ் 
முஸலமானா். 

அ்க்கம்-இவ் கண்ணியமான மக்ஸசிம் 
கிலளலயச் கச்ந்தை வபரிய வசல்வந்தை். 
இவருலடய விசாலமான இல்லம் இஸலாத்தின் 
வசயலகமாக இருந்தைத. இயன்ற எல்லா 
உதைவிகலளயும் வசய்தைா். நாயகம் அவ்கா 
அந்தை வீட்டில் இருந்த ஆகலாசலன 
நடத்தினா்கா, முஸலம்கா அங்கக வதைாழுலக 
நடத்தினா்கா. 

அல-வபருமானா் அவ்களின் வபரிய 
தைந்லதை அபூதைாலயின் நான்காவத மகன். 
இளம்பருவத்திலகய இவ் வபருமானா் 
அவ்களிடம் ஒன்றியவ். இலளஞ்களில் 
முதைலல் இஸலாத்லதைத் தைழுவியவ். தணிவும், 
தியாக உாளமும் வகாண்டவ். பாத்திமா (ரல) 
அவ்கலள மணம் வசய்த வகாண்டவ். 

அதி-வாளல் ஹாத்தியின் மகன். 
லப்ஃவானா அதீயின் தைங்லக. அதீ கிறிஸதவக் 
கூட்டத்தக் தைலலவராக இருந்த ஸரியாவுக்ு 



ஓ்டிவிட்டா். லப்ஃவானா சிலற 
பிடிக்கப்பட்டா். வபரு மானாரிடம் தைம் 
தைந்லதைலயப் பற்றிக்கூறி, மன்னிப்பப் வபற்றா். 
அதீலயயும் கூட்டி வந்த இருவரும் 
இஸலாத்லதைத் தைழுவினா். 

அன்ஸாரிகா-மக்காவிலருந்த 
ுடிகயறிய முஸலம்களக்ு மதீனாவில் 
வாழ்ந்தைவ்கா ஆதைரவு அளித்தைா்கா. அதைனால் 
அவ்களக்ு அன்ஸாரிகா-உதைவியாள்கா 
எனப்வபய் வழங்கலாயிற்று. 

அனஸ இப்ன மாலக்-இவ் மதீனாவின் 
கஸரஜ ககாத்திரத்தில் பிறந்தைவ். இவருலடய 
தைந்லதை இவலர ந்யகம் அவ்களிடம் 
ஒப்பலடத்தைா். பத்த ஆண்டுகா வலர 
ஊழியத்தில் இருந்த, பலகபா்களில் கலந்த 
வகாண்டா்.103 வயத வலர வாழ்ந்தைா். 

ஆயிஷா-அபூபக்க் அவ்களின் மகளா். 
கதீஜாப் பிராட்டியாரின் பிரிவுக்ுப்பின் 
வபருமானா் அவ்களக்ுத் வதைாண்டு 
பரிவதைற்காக அபூபக்க் தைம் மகலள திருமணம் 
வசய்த வகாடுத்தைா்கா. 



இக்ரிமா-இவ் இஸலாத்தின் பரம 
விகராதியான அபூஜஹ்லன் மகன். இவரும் 
தைந்லதைலயப்கபாலகவ விகராதியாககவ 
இருந்தைா். பத்ருப் கபாரில் முஸலம்கலள 
எதி்த்தைவ். மக்கா வவற்றியின்கபாத தைப்பி 
ஓ்டியவலர இவ் மலனவி அலழத்தவந்த, 
வபருமானாரிடம் மன்னிப்பப் வபறச்வசய்தைா். 
இக்ரிமா இப்ன அபரஜஹ்ல் என்னம் வபயரால் 
இவலர அலழப்பலதை, இவ் விரும்பவில்லல. 
பின்ன் இவ் ய்மூக் கபாரில் வீரமரணம் 
அலடந்தைா். 

இப்ன முலகறா-வ்லத் இப்ன முலகறா. 
இவ் மக்காவில் பிரபலமான மிக்ஸசிம் 
ககாத்திரத்தில் பிறந்தைவ். வசல்வமும் 
வசல்வாக்ும் வபற்றவ் இவ். “வபருமானா் 
சிறந்தை நாவன்லம மிக்கவ்” என்று கூறினா். 
இவருலடய தைலலலமயில் ுலறஷிகா 
கூடித்தைான் அவ்கலளப்பற்றி வவளியூரா் 
ககட்டால் என்ன கூறுவத என்று முடிவு 
வசய்தைன். இவருலடய பத்த மக்களில் காலத், 
வலத், ஹிஷாம் ஆகிய மூவகர இஸலாத்லதைத் 
தைழுவினா். 



உத்பா இப்ன ரபர ஆ-ுலவஷித் 
தைலலவ்களில் ஒருவ். இவருலடய மகா 
ஹிந்தைாலவ அபூஸூப்யான் மணமுடித்திருந்தைா்.
இவருலடய மகன் ஹூலதைபா இஸலாத்லதைத் 
தைழுவியிருந்தைா். இவ் ுலறஷிகளின் சா்பாக, 
வபருமானா் அவ்களிடம் வசன்று, வபாருா, 
பகழ், கபண ஆலச காட்டி, மனலதைத் திருப்ப 
முயன்றா். ஆனால், இறுதியில் 
மனமாற்றத்கதைாடு திரும்பினா். அதைனால் 
ுலறஷிகளின் ஏளனத்தக்ு ஆளானா். முன் 
ஒருசமயம் வபருமானாருக்ு திராட்லசப் 
பழங்கலள அனப்பிலவத்திருக்கிறா். 

உத்மான் இப்ன அப்பான்-உலமய்யாக் 
ககாத்திரத்லதைச் கச்ந்தை ஹல்ரத் உத்மான், 
வபருமானாலரவிட ஆறுவயத இலளயவ். 
வபருஞவசல்வந்தை். உமறுல் பாரூக் (ரல) 
அவ்களக்ுப் பின் கலபாவானா்கா. நபிகா 
வபருமானாரின் திருமகளா் இருவலரத் 
திருமணம் வசய்தைவ்கா. 

உத்மான்-வல்ஹாவின் மகன். அவ் 
மாண்டதம் இவ் வகாடி பிடித்தைா். ஹம்ஸா 
வாளால் வீசியதம் இவரும் வீழ்ந்தைா். 



உம்-அதீ கிலளலயச் கச்ந்தை கந்தைாயின் 
மகன். அபூஜஹ்லன் பரி் அறிவிப்லப ஏற்று, 
நாயகம் அவ்கலளக் வகாலல வசய்ய, உருவி 
வாளடன் வசன்றா். வழியில் தைம் சககாதைரியின் 
வீட்டுக்ுச் வசன்று, மனமாற்றம் வபற்றா். 
பின்ன், வபருமானா் முன்னிலலயில் 
இஸலாத்லதைத் தைழுவினா். அதமுதைல், 
இஸலாமிய வரலாற்றில் பதத்திருப்பம் 
ஏற்படலாயிற்று. 

உம்மு அமாரத்-இஸலாத்லதைத் தைழுவிய 
அன்ஸாரிகளில் ஒருவ். இவரும், இவருலடய 
கணவரும், இரண்டு ஆண் மக்களம் உஹத், 
லகப், ஹுலனன் முதைலய கபா்களில் கலந்த 
வீரப்கபா் பரிந்தைன். கபாரில் காயம் 
அலடந்தைவ்களக்ுத் தைண்ணி் வழங்கி, 
காயத்தக்ுச் சாம்பல் தைடவின். நபிகளாரின் 
பாராட்டுப்வபற்றவ். இவருலடய ுடும்பத்தைா்
அலனவரும் கபாரில் வீரமரணம் எய்தின். 

உம்மு ஹ்கம்-இவ் இஸலாத்தின் 
விகராதியாயிருந்தை இக்ரிமாவின் மலனவி. தைப்பி 
ஓ்டிய கணவலர அலழத்த வந்த 
வபருமானாரின் மன்னிப்லபப் வபற்றவ். 



உ்வத் இப்ன மஸவூத்-இவ் 
அபூஸஃப்யானின் மருக். தைாயியிிலாள 
தை்கப்களின் தைலலவ். ுலறஷிகளின் சா்பாக 
வபருமானா் அவ்களிடம் தூத கபாய், 
அவ்களக்ு உாள வபருலமலய அறிந்த 
வந்தைவ். மக்கா வவற்றிக்ுப்பின் மதீனா வந்த 
இஸலாத்லதைத் தைழுவினா். தைம் ஊரான 
தைாயிபக்ுச்வசன்று இஸலாமியப் பிரச்சாரம் 
வசய்யப் பறப்பட்டா். அவ் உயிருக்ு அபாயம்
வருவமன்று வபருமானா் தைடுத்தைா்கா. ஆனால் 
ஆ்வம் கமலட்டால், தைம் பணிலயச் வசய்ய 
தைாயிப வசன்றா். அங்கககய பலகவ்கா 
அவலர அம்வபய்திக் வகான்றுவிட்டன். 

கஃப் இப்னமாலக்-இவ் கஸரஜ 
ககாத்திரத்தின். இஸலாத்லதைத் தைழுவியவ். 
இஸலாமியக் கவிஞ்களில் மூன்றாவத 
இடத்லதைப் வபற்றவ். வபருமானா் 
அவ்களால் சமூகப்பிர்டடம் வசய்யப்பட்டு 
வருந்திக் கண்ணி வடித்த, பிறு 
மன்னிப்பப்வபற்றவ். 

கத்தைாப்-ுலறஷிகளின் ஒரு முக்கிய 
ககாத்திரமான அதீ கிலளலயச் கச்ந்தைவ். 



கதீஜா-மக்காவில் ுலறஷி 
ககாத்திரத்தில் கதைான்றியவ். வபரும் 
வசல்வந்தை். அவருலடய வியாபாரப் 
வபாருாகலள வபருமானா் விற்பலன வசய்த 
இலாபத்லதைப் பங்கிட்டுக் வகாண்டன். அவ் 
இருமுலற திருமணம் வசய்தவகாண்டு 
வாழ்க்லக நடத்தினா். முந்திய கணவன்மா்கா 
இருவரும் இறந்தவிட்டன். எத்தைலனகயா 
ுலறஷித் தைலலவ்கா அவலரத் திருமணம் 
வசய்த வகாாள முன்வந்தைன். அவ் 
விரும்பவில்லல. நாயகம் அவ்களின் 
கண்ணியம், கந்லம, வசால் உறுதி 
ஆகியவற்லற அறிந்த அவ்கலள மணந்த 
வகாண்டா். தைம்முலடய வசல்வத்லதை 
வபருமானா் அவ்களின் வபாறுப்பிகல 
ஒப்பலடத்த வாரி வழங்கினா். 
இன்முகத்கதைாடு இல்லறம் நடத்தினா். 
அவ்களக்ு காசீம், அப்தல்லாஹ், தைாஹி் 
ஆகிய மூன்று ஆண் மக்களம், லஸனப், 
ருலகயா, உம்முுல்தூம், பாத்திமா ஆகிய 
நான்ு வபண்மக்களம் பிறந்தைன். ஆண்மக்கா 
மூவரும் இளம்பருவத்திகலகய 
இறந்தவிட்டன்.பிராட்டியா் வபருமானா் 
அவ்களடன் இருபத்லதைந்த ஆண்டுகா 
வாழ்ந்த, தைம் 64-வத வயதில் இறப்வபய்தின். 



காலத் இப்ன வலத்-ுலறஷி 
ுடும்பத்தின், உஹத் கபாரில் கபா் பரிந்தைா். 
பின்ன், மதீனா வசன்று வபருமானா் 
அவ்களின் கரம் பற்றி இஸலாமாகி, 
மன்னிப்பப்வபற்று, அயல்நாடுகளக்ுத் 
தைலலலம வகித்தச் வசன்று வவற்றிவபற்றா். 
கபாலரத் தைவிர கவறு எதிிலகம கவனம் 
வசிலத்தைாதைவ். 

ஸபிய்யா நாச்சியா் - நாயகம் 
அவ்களின் மாமி: ஹம்ஸாவின் தைங்லக. 

ஸஅத் இப்ன முஆத்-இவ் மதீனாவில் 
ஒளஸ ககாத்திரத் தைலலவ். இஸலாத் லதைத் 
தைழுவியவ்.யூதை்களலடய தகராகத்தக்ு 
வருந்தி, அவ்களலடய கவதைக் கட்டலலள 
அனசரித்த, சமாதைான தீ்ப்ப வழங்கினா். 

எலபிஃய்யா-இவ் தைந்லதை 
யூதைக்கிலளயின் தைலலவ். லகப் கபாரில் 
இவருலடய தைந்லதையும் கணவரும் இறந்தைன். 
ஆதைரவற்று இருந்தை இவலர வபருமானா் 
மணந்தவகாண்டன். இதைனால் யூதை்களின் 
பலகலம மாறும் எனக் கருதினா்கா. 



ஸல்மான் பா்ஸ-இவருலடய தைந்லதை 
அக்கினிலய வணங்ுபவ். அவ் கிறிஸதவ 
வணக்க முலறயால் கவரப்பட்டா். கிறிஸதவப் 
பாதிரி ஆதைரவில் இருந்தைா். அவ் இறந்தைதம், 
அவ் கூறியபடி நபிகா நாயகத்லதைத் கதைடி 
வந்தைா். வழியில் கல்பிக் கூட்டத்தின் இவலர 
ஒ் யூதைரிடம் அடிலமயாக விற்றுவிட்டன். 300 
கபரச்சம் நாற்றுகலளயும், 40 அவுன்ஸ 
தைங்கத்லதையும் வபருமானா் வகாடுத்த இவலர 
மீட்டன். அகழ்ப்கபாரில் இவருலடய 
ஆகலாசலனப்படிகய அகழ்வவட்டினா். 
வபருமானா்க்ு இவரிடம் பிரியம் அதிகம். 

லஸனப் பின்த் ஜஹ்்ட-இவ் 
வபருமானா் அவ்களின் மாமி மகா: (அதைாவத 
அப்தல் முத்தைலபின் கபத்தி) அடிலமயிலருந்த 
விடுதைலல வசய்யப்பட்ட ஸலததக்ு 
வபருமானா் இவலர மனம் வசய்த லவத்தைன். 
ஓ்் ஆண்டுக்ுப் பின் இவ்கா மணவாழ்க்லக 
இன்பகரமாக இல்லாதைதைால், 
மணவிலக்ுச்வசய்த வகாண்டன். அதைன்பின், 
ஸலதனலபப் வபருமானா் அவ்கா 
மணந்தவகாண்டன். 



ஸசிராக்கா-முழுப்வபய் ஸசிராக்கா 
இப்ன மாலக், வபருமானா் அவ்களம், 
அபூபக்கரும் மக்காவிலருந்த பறப்பட்டுச் 
வசன்றகபாத, பரி் வபறுவதைற்காக அவ்கலளத் 
கதைடிச் வசன்றவ் இவ். ஹ?லனன் கபாருக்ுப் 
பின்ன் இஸலாத்லதைத் தைழுவினா். 

ஸசிலப் இப்ன அவ்வாம்-இவ் 
கதீஜா(ரல) அவ்களின் சககாதைர். 
அவ்வாமுக்ும் ஸபிய்யாவுக்ும் மகனாவா். 
பலகபா்களில் கலந்தவகாண்டு வீரப்கபா் 
பரிந்தைவ். அபூபக்க் (ரல) அவ்களின் மகளா் 
அஸமாலவத் திருமணம் வசய்தைவ். 

ஸசிலப்-கதிஜாப் பிராட்டியாரின் 
சககாதைர் மகன். இவ் இருவலர 
அலழத்தக்வகாண்டு கஃபாவுக்ுச் வசன்று 
பகி்டகார அறிவிப்லபக் கிழித்வதைறிந்தவிட்டு 
வபருமானா் முதைலானவ்கலளப் 
பாளத்தைாக்கிலருந்த மீட்டுவந்தைா். 

்லஹல் இப்ன அம்ரு-இவ் 
ுலறஷித்தைலலவ்களில் ஒரு அறிவாளி. 
பத்ருப்கபாரில் கலந்தவகாண்டு சிலற 
பிடிக்கப்பட்டு, இழப்பத்வதைாலக வகாடுத்த 



மீண்டவ். பின்ன், வபருமானா் அவ்களிடம் 
ஹுலதைபிய்யாவில் உடன்படிக்லக வசய்த 
வகாாவதைற்காக ுலறஷிகளின் சா்பாக வந்தை 
தூதை், பிறு இவ் இஸலாத்லதைத் தைழுவினா். 

வசளதைா பின்த் ஸம்ஆ-இவரும், இவ் 
கணவரும் முஸலமாகி, அபிசீனியா வசன்றன். 
அங்கக கணவ் இறந்தவிட்டா். இவருலடய 
திக்கற்ற விதைலவ நலலலயக் கண்டு, 
வபருமானா் அவ்கா திருமணம் வசய்த 
வகாண்டன். 

தைல்ஹா-ுலறஷிகா அணியில் உஹத் 
சண்லடயில் வகாடி பிடித்தைவ். அவ் 
சவால்விட்டதைன் காரணமாக, அலயின் வாளக்ு
இலறயானா். 

தலபல் இப்ன அம்்-மக்காவின் 
்ற்றுப்பறத்தில் வாழ்ந்தவந்தைவ். இவ் 
மக்காவுக்ு வந்தைகபாத வபருமானா் அவ்கா 
ஒதித் வதைாழுதைலதைக் ககட்டு உண்ச்சி கமலட்டு 
முஸலமானா். 

ப்ராஸ-இவ் பனூ ஆமி் 
ககாத்திரத்லதைச் கச்ந்தைவ் நாயகம் அவ்களின் 



வாக்ு வன்லமலயக் கண்டு வியந்த, 
பலகவ்கலள ஒழிக்க தைாம் தலணபரிந்தைால், 
தைமக்ுத் தைலலலமப்பதைவி கிலடக்ுமா என 
கபரம் கபசினா். 

பாத்திமா-நபிகா நாயகம் அவ்கா- 
கதீஜா(ரல) அவ்களின் அன்ப மகளாவா். 
இவருக்ுப் பல வபய்கா உண்டு. ்வ்க்கத்தின்
கபரரசி என்று அலழக்கப்பட்டவ். தைம் 
தைந்லதைக்ு உண்டான இன்னல்கலள கநரில் 
கண்டு வருந்தியவ். இவருலடய 15-வத 
வயதில் அலக்ும் இவருக்ும் திருமணம் 
நகழ்ந்தைத. இருவரும் எளிய வாழ்க்லக 
நடத்தின். நாயகம் அவ்களின் பிரிவு தைாளாமல்,
இரவு பகலாக அழுத, ஆறு மாதைங்களக்ுப் 
பிறு 29-வத வயதில் இறந்தவிட்டா். 

மாரியா கிப்தி-மிஸறு நாட்டு கிறிஸதவ 
மதைத்தைலலவ் முவகளகிஸ, வபருமானாருக்ுப் 
பரிசாக அனப்பிலவத்தை இரண்டு வபண்களில் 
ஒருவரான இவலரப் வபருமானா் மணம் 
பரிந்தவகாண்டன். 

முத்யிம் இப்ன அதி-இவ் 
ுலறஷிகளில் ஒருவ். இவ் இஸலாத்லதைத் 



தைழுவவில்லல எனினம், மனிதைாபிமான 
உண்ச்சிகயாடு, தைம் மக்கா இருவருடன் சில 
நாட்கா வபருமானாருக்ுப் பாதகாப்பாக 
இருந்தைா். 

முஸ இப்ன உலமா-இவ் ஹாஷிமின் 
வகாாளப்கபர் அ்க்கம் இல்லத்தில், 
வபருமானாரின் இஸலாமியப் பிரச்சாரம் 
நகழும்கபாத இவ் இஸலாத்லதை தைழுவினா். 
அதவலர வந்திருந்தை திருக்ு்ஆன் வசனங்கா 
யாவும் இவருக்ு மனனமாக இருந்தைன. 
யத்ரிபக்ு, இஸலாத்தின் பிரச்சாரத்திற்காக, 
இவலரப் வபருமானா் அனப்பிலவத்தைா்கா. 

பி்டரு-வபருமானா் அவ்களின் 
கதைாழ்களில் ஒருவ். அம்ப எய்வதில் வல்லவ்.
லஹப் கபாரின் முடிவில் யூதைப்வபண் அளித்தை 
விருந்தில் நஞ் கலந்தை இலறச்சிலய உண்டு 
உயி் தறந்தைா். 

பிலால்-வதைாழுலகக்ு அலழப்வபால 
முழங்க, முதைன்முதைலல் நயமிக்கப்பட்டவ். 
இவ் நீக்கரா இனத்தைவ். இவருலடய தைந்லதை 
ரபாஹ், அபிசீனியாவிலருந்த பிலால் 
அடிலமயாகப் பிடிக்கப்பட்டு மக்காவுக்ு 



வகாண்டு வரப்பட்டா். மிகவும் தன்பற்றவ். 
அபூபக்க்(ரல) இவலர 
அடிலமத்தைலளயிலருந்த விடுவித்தைன். இவ் 
இறுதிவலர நா ...ம் அவ்கா ஊழியத்திகலகய 
இருந்தைா். 

பலதைல் இப்ன வ்கா-இவ் ுலா 
கூட்டத்தின் தைலலவ். வபருமானாரிடம் 
அபிமானம் வகாண்டு ுலறஷிகளின் 
நடவடிக்லககலள அவ்வப்கபாத 
வதைரிவித்தக்வகாண்டிருந்தைவ். 

ஜஃப்-அபூதைாலப் அவ்களின் 
மூன்றாவத மகன். அல அவ்களின் 
தைலமயனா். ுலறஷிகளின் வகாடுலமகலளச் 
சகியாமல், அபிசீனியாவுக்ுச் வசன்ற 
முஸலம்கலள, தைங்களிடத்தில் 
ஒப்பலடக்ககவண்டும் என்று ுலறஷிகளில் 
சில் அபிசீனியா அரசரிடம் வசன்று, 
இஸலாத்லதைப்பற்றியும் வபருமானாலரப் 
பற்றியும் ககாா மூட்டினா். அப்வபாழுத 
ஜஃப் அங்கக வசன்று, வபருமானாரின் 
வபருலமலயக்கூறி, எதிரிகளின் சூழ்ச்சிககலள 
முறியடித்தைவ். 



லஜத் இப்ன ஹாரிதைா-கிறிஸதவக் 
ுடும்பத்தில் பிறந்தைவ். இவ் 
சிலறப்பிடிக்கப்பட்டு, சிரியாவில் ஹ்கம் இப்ன 
ஹிஷாமிடம் அடிலமயாக விற்கப்பட்டா். 
ஹ்கம் தைம் மாமி கதீஜா நாச்சியாரிடம் லஜலதை 
அன்பளிப்பாகக் வகாடுத்தைா். அவ் 
வபருமானா் அவ்களிடம் ஊழியத்தக்காக 
வந்தைா். அப்வபாழுத அவருக்ு வயத 
பதிவனட்டு. வபருமானா் அவ்கா 
அடிலமயிலருந்த அவலர விடுவித்தவிட்டன். 
அவ் இறுதிவலர வபருமானா் 
அவ்களடகனகய இருந்தைா். அடிலமகளில் 
இவகர முதைலாவதைாக இஸலாத்லதைத் 
தைழுவியவ், லஜதலடய மகனா் உஸாமா பகழ் 
மிக்க இரா்வத் தைளபதியாக விளங்கினா். 

ஹம்ஸா-இவ் அப்தல் முத்தைலபின் 
கலடசி மகா. நாயகம் அவ்களின் சிறிய தைந்லதை.
சிறந்தை கபா் வீர். “இஸலாமிய சமயச்சிங்கம்” 
என்ற பகழ் வபற்றவ். உஹத் கபாரில் உயி் 
தறந்தைா். 

ஹலமா-நாயகம் அவ்களக்ுப் 
பாலூட்டி வள்த்தை வசவிலத்தைாய். 



ஹப்ஸா நாச்சியா்-இவ் தைந்லதை 
உம்(ரல) அன்லன லஜனப். சககாதைர் 
அப்தல்லாஹ் இப்ன உம். இவலர முதைலல் 
ுலனஸ ுதைாபாவுக்ு மணமுடித்தைன். 
ுலறஷிகளின் வகாடுலம தைாளாத இருவரும் 
அபிசீனியா வசன்று திரும்பின். பத்ருகபாரில் 
ுலனஸ படுகாயம் அலடந்த இறந்தைா். 
அதைன்பின், இவலர அண்ணல்நபி அவ்கா 
மணந்தவகாண்டன். 

ஹன்லலா இப்ன அபூ ஆபர்-இவ் அபூ 
அமீ் மகன். உஹத் கபாரில் கலந்த தைம் 
தைந்லதைக்ு எதிராகப் கபா் பரிந்த, எதிரிகா 
பலலரக் வகான்றா். பின்ன் இவரும் 
வகால்லப்பட்டா். 

ஹஸஸான் இப்ன தைாபித்-மதீனாவில் 
பிறந்தை சிறந்தை கவிஞ், இஸலாத்லதைத் தைழுவி, 
வபருமானாருக்ு ஒத்தலழப்ப நல்கினா். 120 
ஆண்டுகா வலர வாழ்ந்தைா். 

ஹாதிப்-மக்காவின் மீத பலடவயடுக்க 
உத்கதைசித்திருந்தை இரகசியச் வசய்திலய ஸாரா 
என்ற வபண் மூலம் ுலறஷிகளக்ு எழுதி 
அனப்பியவ். ஆனால் அத உடனடியாகக் 



கண்டுபிடிக்கப்பட்டத. பின்ன் வபருமானாரால்
இவ் மன்னிக்கப்வபற்றா். 

ஹாரித-அபூஸசிப்யானின் தைந்லதை. 
பலகவ்களின் தைாக்ு தைலலருந்த 
வபருமானாலரக் காப்பதைற்காக, அவ்களக்ும் 
ுலறஷிகளக்ும் மத்தியின் நன்றா். பல 
புதிகளிலருந்த வீசப்பட்ட கத்திகளினால் 
தைாக்ுண்டு உயி் தறந்தைா். 

ஹிந்தைா-இவ் இஸலாத்தின் வகாடிய 
விகராதியாக இருந்தைவ். உத்பா இப்னராபி 
ஆவின் மகா, அபூஸூப்யாவின் மலனவி. மக்கா
வவற்றிக்ுப்பின் இஸலாத்லதைத் தைழுவி, 
வபருமானாரின் வபருந்தைன்லமயால் 
மன்னிப்பப்வபற்றவ். முஆவியா இவருலடய 
மகன். 

ஹிஷாம்-இவ் மிகவும் வகளரவமான 
ஹாஷிம் ககாத்திரத்தைாரின் வநருங்கிய உறவின். 
ுலறஷிகளின் பகி்டகாரத்லதைக் கருதி, 
இரகசியமாக உணவு, தைானியங்கா 
முதைலயவற்லற நாயகம் அவ்கா வீட்டுக்ு 
அனப்பிலவத்தைவ். 



வரக்கா இப்ன வநளபல்-இவ் கதீஜா 
(ரல) அவ்களின் ஒன்றுவிட்ட சககாதைர். 
இப்ராஹம் (அலல) அவ்களின் மா்க்கத்லதை 
ஆராய முற்பட்டு, வவற்றி வபறாமல் கவதை 
நூல்கலள நன்ு கற்று உண்ந்த தூய வாழ்வு 
வாழ்ந்தைவ். 

வஹ்ஷி-இவ் நீக்கரா அடிலம. தைமக்ு 
விடுதைலல கிலடக்ும் என்ற வாக்ுறுதியின் 
கபரில், ஹம்ஸாலவக் வகான்றா். மக்காலவப் 
வபருமானா் வவற்றி வகாண்டதம் தைமக்ு 
மன்னிப்பக் கிலடக்காத என்று தைாயிபக்ுத் 
தைப்பி ஓ்டினா். பின்ன் மதீனா வந்த 
வபருமானாரிடம் மன்னிப்பக்ககாரினா். அவ் 
முகத்லதை ஏறிட்டுப்பா்க்காமல், வபருமானா் 
மன்னித்தைா்கா. 

   

  



 நபிகா நாயகம் அவ்கா பிறப்ப
  ☐மக்காவில் ுலறஷி 
ககாத்திரப்பிரமுக் அப்தல் முத்தைலப் 
அவ்களக்ுப் பத்த ஆண்மக்கா பிறந்தைன். 
அவ்களா கலடசி மகன் அப்தல்லாஹ் 
அவ்கா. இவ்கா கி.பி.545 ஆண்டில் 
பிறந்தைா்கா. 

 ☐ுலறஷி ககாத்திரத்தில் பிறந்தை 
உலஹப், யத்ரிப்பிலருந்த மக்காவுக்ுக் 
ுடிகயறி வசித்த வந்தைன். அவருலடய 
அண்ணன் வஹப். அவருக்ு ஒரு மகா ஆமினா, 
அழும் ுணநலனம் ஒருங்கக அலமந்தைவ். 

☐அந்தை ஆமினாலவ, தைம் மகன் 
அப்தல்லாஹ்வுக்ுத் திருமணம் வசய்த 
லவத்தைா் அப்தல் முத்தைலப். 

 ☐கி.பி.570-ம் ஆண்டில் அப்தல்லாஹ் 
இறந்தவிட்டா். 

 ☐அப்வபாழுத அவருலடய அருலம 
மலனவி ஆமினா ஆறுமாதைக் க்ப்பவதியாக 
இருந்தைா். 



 ☐கி.பி.571-ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் மாதைம் 
20-ந்கதைதி, திங்கட்கிழலம ஆமினா நாச்சியா் 
அழகான ஆண்ுழந்லதை ஒன்லறப் 
வபற்வறடுத்தைா். (இதைற்ுச் சரியான அரப மாதைம் 
ரபரயுல் அவ்வல், பன்னிரண்டாம் கதைதி (யாலன 
வருடம்)) 

 ☐ தைமக்ுப் கபரன் பிறந்திருப்பலதை 
அறிந்தைதம் பாட்டனா் அப்தல் முத்தைலப் 
மிகவும் மகிழ்ச்சியுற்றா். உடகன அவ் 
ுழந்லதைலயக் கஃபாவுக்ு எடுத்தப்கபாய் 
நன்றி வசிலத்தி இலறவலனத் வதைாழுதைா். 

 ☐ுழந்லதைக்ு 'முஹம்மத' என்று 
வபய் சூட்டினா். 

 ☐ுழந்லதைலயக் கண்டு மகிழ வந்தை 
உறவின்கா,'நம்நாட்டில் இத்தைலகய வபயலர 
யாரும் லவப்பத இல்லலகய! நீங்கா ஏன் 
உங்கா கபரக்ுழந்லதைக்ு ு முஹம்மது என்று 
வபய் சூட்டியிருக்கிி்கா” என்று ககட்டன். 

 “☐ என் கபரன் வபருலமயும் பகழும் 
வபற்றுத் திகழகவண்டும் என்பத என் ஆலச. 



அதைனால்தைான் அவ்வாறு வபய் லவத்கதைன்” 
என்றா் அப்தல் முத்தைலப். 

 ☐அந்தைக் ுழந்லதை வள்ந்த 
வபரியவ்களாகி, நபிகா நாயகம் ஆனா்கா. 

 ☐முஹம்மத என்னம் அரபச்வசால், 
பகழுக்ும் வபருலமக்ும் உரியவ் என்னம் 
வபாருலளக் ுறிப்பதைாும். 

  ஃஃஃ 

 

   



  

 1. பன்சிரிப்கபாடு ுழந்லதை 
வள்ந்தைத
 வபருமானா் அவ்களின் ுழந்லதைப் 
பருவம் பாட்டனா் முத்தைலப் அவ்களின் 
ஆதைரிப்பில் இருந்தைத. 

அப்தல் முத்தைலப் அவ்களின் உடல் 
முதலமயால் நலந்த, தைள்ந்தைத. 

தைாம் உயிகராடிருக்ும் வபாழுகதை, 
ுழந்லதைலயத் தைக்க பாதகாப்பில் விட்டுவிடக் 
கருதினா். அதைற்காக தைம்முலடய பதைல்வ்கலள 
அலழத்த ஆகலாசித்தைா். 

அப்வபாழுத, முதைலாவதைாக அபூலஹப், 
அக்ுழந்லதையின் பராமரிப்லப தைாம் 
ஏற்றுக்வகாாவதைாகக் கூறினா். 

“நீகயா பணக்காரன், கடின உாளம் 
உலடயவன்; தைாய் தைந்லதையற்ற இக்ுழந்லதைலய 



மகிழ்கவாடு வள்க்க உன்னால் இயலாத” 
என்று கூறிவிட்டா் அப்தல் முத்தைலப். 

ஹல்ரத் அப்பாஸ தைாம் வள்ப்பதைாகக் 
கூறினா். 

“உனக்ுக் ுழந்லதைகா அதிகம். 
அவற்கறாடு இக்ுழந்லதைலய எவ்வாறு 
ஆதைரிக்க இயிலம்?” என்று கூறிவிட்டா். 

இறுதியாக, அபூதைாலப் அவ்கா,” நான் 
பணக்காரன் அல்லன் எனினம் இக்ுழந்லதைலய
வள்க்ும் நற்காரியத்தக்ு நான் தைுதியானவன் 
என்று நீங்கா கருதினால், நான் மனப்பூ்வமாக 
அப்வபாறுப்லப ஏற்றுக்வகாாகிகறன்” என 
மிகப் பணிகவாடு கவண்டிக்வகாண்டா். 

அலதைக்ககட்டதம்,” இதைற்ு நீ 
வபாருத்தைமானவன் என்பதில் சிறிதம் ் யம் 
இல்லல. ஆயினம் அந்தைக்ுழந்லதைகய அலதைத் 
தீ்மானிக்கட்டும்” என்று கூறி, வபருமானா் 
அவ்கலள அருகில் அலழத்த, 
“அருலமக்கண்மணிகய! எனக்ககா 
வயதைாகிவிட்டத. உடிலம் தைள்ந்தவிட்டத. 
இனி அதிக நாட்கா உயிகராடு 



இருக்கமாட்கடன். ஆககவ, நம் 
ுடும்பத்தைவ்களான, இவ்கா உம்லமப் 
பராமரிக்ும் வபாறுப்லப ஏற்கத் 
தையாராயிருக்கின்றன். இவ்களில் எவருடன் 
இருக்க நீ் விரும்பகிி்?” என்று ககட்டா் 
முதியவ். 

பன்சிரிப்பத் தைவழ, அபூதைாலப் அவ்கா 
மடியில் கபாய் உட்கா்ந்தைா்கா வபருமானா்: 

உடகன அப்தல் முத்தைலப் கண்களில் நீ் 
தைளம்ப, தைம் மகலன கநாக்கி,” அபூதைாலகப தைாய்
தைந்லதையற்ற இக்ுழந்லதைக்ுப் வபற்கறாரின் 
அன்பம், பாசமும் இன்னத என்று வதைரியாத. 
ஆலகயால், இக்ுழந்லதைலய, ஒரு ுலறயும் 
இன்றி, மகிழ்கவாடு வள்த்த வருவாயாக!” 
என்றா். 

அதைன்பின் சில நாட்களில் அப்தல் 
முத்தைலப் மனஅலமதிகயாடு காலமானா்கா. 

 



  

 2. இலணபிரியாதை வள்ப்ப
 அபூதைாலப் அவ்களின் ஆதைரிப்பில் 
வபருமானா் அவ்கா வள்ந்த வந்தைா்கா. 
தைம்முலடய பிாலளகளக்ும் கமலாக 
வபருமானா் அவ்கலள அன்கபாடு 
கநசித்தைகதைாடு, இலணபிரியாமல் 
கவனித்தக்வகாண்டா். தங்ும்கபாத கூடத் 
தைம்முடகன தூங்க லவத்தக்வகாண்டா். 

வவளிகய கபாவதைாயிருந்தைால், கூடகவ 
அலழத்தச் வசல்வா். இவ்வாறு கண்்ம் 
கருத்தமாக இருந்தைலமயால் ஒருவலர ஒருவ் 
விட்டுப் பிரிவகதை இல்லல. 

 



  

 3. விலளயாட்டிகல விருப்பம் 
இல்லல
 வபருமானா் அவ்கா 
இளம்பருவத்தில், தைனித்திருந்த சிந்தைலனயிகல 
ஆழ்ந்த விடுவா்கா. மற்றப் பிாலளகலளப் 
கபால் விலளயாட்டுகளிகல நாட்டம் 
வகாாவதில்லல. 

வபருமானா் அவ்களின் இளம்பருவத் 
கதைாழ்கா ஒரு சமயம் தைங்களடன் விலளயாட 
வருமாறு அலழத்தைா்கா. 

“மனிதைன் கமலான காரியங்களக்காகப் 
பலடக்கப் பட்டிருக்கிறாகன தைவிர, 
விலளயாட்டுக் காரியங்களில் ஈடுபடுவதைற்காகப்
பலடக்கப்படவில்லல” என்று கூறி 
மறுத்தவிட்டா்கா. 

 



  

 4. கல்வி பயிலாமல் 
அறிவுக்கூ்லம
 இளலமயிகல அறிவுக்கூ்லமயும், 
சிறந்தை ஆராய்ச்சியும் மிளி்வதைற்கான 
அறிுறிகா வபருமானா் அவ்களிடம் நரம்பக் 
காணப்பட்டன. எந்தைக் கல்விக்கூடத்திகலா 
அல்லத எந்தைத் தைனி ஆசிரியரிடத்திகலா 
வபருமானா் கல்வி பயின்றதில்லல. 

இதைனாகலகய வபருமானா் 
அவ்களக்ுக் ு கல்வி கற்காதைவ்ு (உம்மி) என்ற 
வபய் உண்டாயிற்று. 

 



  

 5. மலழக்காகப் பிரா்த்தைலன
 ஒரு சமயம், மக்காவில் வகாடிய பஞசம் 
நலவியத. மக்கா அலனவரும் தன்பற்றா்கா. 

அலதை அறிந்தை அபூதைாலப், வபருமானா் 
அவ்கலள ஒரு பரந்தை வவளிக்ுக் 
கூட்டிக்வகாண்டுகபாய், மலழ வபய்வதைற்காகப் 
பிரா்த்தைலன வசய்யுமாறு ககட்டுக்வகாண்டா். 

அன்பலடகயானம் 
அருளலடகயானமான எல்லாம் வல்ல 
ஆண்டவன் சமூகத்திகல, வபருமானா் மலழ 
வபாழியப் பிரா்த்தைலன வசய்தைா்கா. 
அப்வபாழுத அவ்களக்ு வயத பத்த உடகன 
மலழ வபாழிந்தைத! பஞசம் அகன்றத! நாடு 
வசழிப்பலடந்தைத. 

 



  

 6. ஆண்டவன் கட்டலள
 வபருமானா் அவ்கா ஹல்ரத் ஹலமா 
அவ்களிடம் வள்ந்த வரும்வபாழுத வயத 
மூன்று. 

ஒருநாா, அன்லன ஹலமாவின் 
மக்கலளக் காணாலமயால், வபருமானா் 
அவ்கா, “ அருலம அன்லனகய என் 
சககாதை்கலளக் காணவில்லலகய, அவ்கா 
எங்கக!” என்று ககட்டா்கா. 

“மககன! அவ்கா பகல் கநரங்களில் 
ஆடுகலள ஒட்டிக்வகாண்டுகபாய் கமய்த்த, 
இரவில் வீடு திரும்பவா்கா” என்று கூறினா் 
ஹலமா. 

“தைாகய! அந்தை கவலலலயச் வசய்வதைற்ு 
எனக்ுத் தைுதி இல்லலயா?” எனக் ககட்டா்கா
வபருமானா். 



மறுநாா முதைல், வபருமானாரும் மற்ற 
பிாலளககளாடு ஆடு கமய்த்த வந்தைா்கா. 

ஹல்ரத் ஆதைம் அலலஹிஸஸலாம் 
அவ்களின் காலம் முதைல் நபிமா்கா ஆடு 
கமய்த்த வந்திருக்கின்றன். 

முன்ன் கதைான்றியிருந்தை நபிமா்களிடம் 
உாள இந்தை அம்சம் வபருமானா் 
அவ்களிடமும் அலமயப்வபறகவண்டும் 
என்பத ஆண்டவன் கட்டலள கபாிலம்! 

 



  

 7. கிறிஸதவத் தறவியின் 
பாராட்டு
 ஒருசமயம் வியாபாரத்தின் வபாருட்டு, 
ஷாம் கதைசத்தக்ுப் பறப்படத் தீ்மானித்தைா்கா 
அபூதைாலப். 

அப்வபாழுத, வபருமானா் அவ்கா 
தைம்லமயும் உடன் அலழத்தச் வசல்ிலமாறு 
ககட்டுக்வகாண்டா்கா. அப்வபாழுத 
அவ்களக்ு வயத பன்னிரண்டு. 

அபூதைாலப் மறுக்காமல் 
வபருமானாலரயும் கூட்டிக்வகாண்டு வியாபாரக்
கூட்டாத்தைாருடன் ஷாம் கதைசத்தக்ுப் 
பறப்பட்டுச் வசன்றன். 

அந்தைக் கிறிஸதவத் தறவி கவதைங்கலளக்
கற்று, அறிந்த, ஆராய்ந்தைவ். எதி்காலத்தில் 
தீ்க்கதைரிசி ஒருவ் கதைான்றுவா் என்பலதையும் 
அவ்வாறு கதைான்றுவதைற்கான அறிுறிகலளயும், 



அவ்கவதைங்களில் ுறிப்பிட்டிருந்தைலதை அவ் 
நன்ு அறிந்திருந்தைா். 

வபருமானாரிடம் அந்தைத் தறவி 
உலரயாடும்வபாழுத, அவ்களலடய 
முகத்கதைாற்றத்லதையும், அறிவுக்கூ்லமலயயும், 
கனிவான வசாற்கலளயும் கண்டு வியப்பற்றா். 

“அபூதைாலப் அவ்ககள! இப் பாலகலர 
கவனமாகப் பா்த்தக் வகாாவீராக இவ் 
அகரபியாவின் கபவராளி ஆவா். 

“அகரபியாவிிலாள விக்கிரக 
வழிபாட்லட, அடிகயாடு அகற்றுபவ் இவ்! 

“ஹல்ரத் ஈஸா நபி அவ்களின் முன் 
அறிவிப்பப்படி, ஆண்டவனால் இறுதியாக 
அனப்பப்பட்டுாள நபி இவ்ககள! 

“இவ்களக்ு யூதை்களினால் எந்தை 
இலடயூறுகளம் உண்டாகாமல் கவனமாகப் 
பாதகாத்த வருவீராக” என்று கூறினா் 
கிறிஸதவத் தறவி. 



அதிலருந்த, அபூதைாலப், வபருமானாலர 
முன்னிிலம் பன்மடங்ு கவனமாகப் பாதகாத்த
வரலானா். 

 



  

 8. இயற்லக வனங்கலளப் 
பலடத்தை ஆண்டவன்
 வபருமானா் அவ்கா ஹல்ரத் 
அபூதைாலபமுன் ஷாம் கதைசத்தக்ுப் பயணமாகச் 
வசன்ற வபாழுத ஆண்டவனலடய 
வபருலமலயயும் வல்லலமலயயும் 
காட்டக்கூடிய பல அரிய காட்சிகா 
வபருமானாருக்ு நன்ு பலப்பட்டன. 

மலலகா, காடுகா, ஆறுகா, ஏரிகா 
ஆகியலவப் வபருமானா் அவ்களின் 
உாளத்தில் என்றும் அகலாதை ஓ்் உண்லமலய 
உண்த்தின என்கற கூறகவண்டும். 

“ஆண்டவன் ஒருவன் இருக்கின்றான்” 
என்பலதை எண்பிக்ும் வலகயில் 
இவற்லறவயல்லாம் ்ட்டிக்காட்டி, “இத்தைலகய 
வபாருாகலள எல்லாம் பலடத்தைத யா்? 
அவனலடய உண்லமலய இந்தைப் வபாருாகா 
உண்த்தைவில்லலயா?” என்று வசால்வா்கா, 
வபருமானா் அவ்கா. 



 



  

 9. சமாதைான உடன்படிக்லக
 அகரபியாவில் ுலறஷி 
வம்சத்தைாருக்ும், லகஸ வம்சத்தினருக்ும் 
வபரிய சண்லட நடந்தைத. இச்சண்லடயில் 
ுலறஷி இனத்தைவ் அலனவரும் 
ஈடுபட்டிருந்தைன். 

இச்சண்லடக்ு அபூதைாலப் அவ்களம் 
வசல்ல கவண்டியதைாயிற்று. வபருமானா் 
அவ்களம் உடன் வசன்றா்கா. 

சண்லடகயா வவு உக்கிரமாக 
நகழ்ந்தைத. முதைலல் ுலறஷி இனத்தைா் வவற்றி 
வபற்றன். அடுத்த லகஸ இனத்தைவ் வவற்றி 
வபற்றன். முடிவில் இரு தைரப்பாரும் சமாதைானம்
ஏற்படுத்திக் வகாண்டன். 

சண்லடயின்கபாத வபருமானா் 
அவ்கா அங்கக இருந்தைகபாதிிலம் அதில் 
அவ்கா ஈடுபடவில்லல. அவ்களக்ு 
அப்வபாழுத வயத பதினான்ு! 



இத்தைலகய சண்லடகா நாட்டில் 
அடிக்கடி நகழ்ந்த வந்தைதைால், வகாலலகா, 
வகாாலளகா வபருகி, அதைனால் பல 
ுடும்பங்கா அழிந்த கபாயின; எனகவ இலவ 
தைலலவ்கா பலருக்ு கவதைலனலய 
உண்டாக்கின. ஆலகயால் இனி இத்தைலகய 
சண்லடகா நகழாமல் இருப்பதைற்காக அவ்கா 
ஒரு சங்கத்லதை நறுவி, ஓ்் உடன்படிக்லகலய 
உருவாக்கினா்கா; அதில் ்கழ்க்கா்ம் ் ந்த 
நபந்தைலனகா முக்கியமானலவ: 

1. தீய நடவடிக்லகலய 
ஒழிக்ககவண்டும். 

2. மக்கா அலனவரும் அச்சமின்றி 
வாழுமாறு வசய்யகவண்டும். 

3. வழிப்கபாக்கருக்ுத் கதைலவயான 
வசதிகலளச் வசய்த தைரகவண்டும். 

4. ஏலழ-எளியவ்களக்ு உதைவி 
பரியகவண்டும். 



5. தன்பறுத்தபவலனத் தைண்டித்த, 
தன்பப்படுபவனக்ுப் பரிகாரம் 
கதைடிக்வகாடுக்ககவண்டும். 

இந்தை உடன்படிக்லக 
நலறகவறுவதைற்ுப் வபருமானா் அவ்ககள 
முக்கிய காரணமாக இருந்தைா்கா என்பத 
ுறிப்பிடத்தைக்கத. 

 



  

 10. நம்பிக்லகக்ு உரியவ்கா
 இளலம முதைல் உண்லம, வி்வாசம், 
நம்பிக்லக முதைலான உயரிய ுணங்கா 
வபருமானா் அவ்களிடம் அலமந்திருந்தைன. 

உண்லம கப்ம் அவ்களலடய பகழ் 
எங்ும் பரவியிருந்தைத. 

நம்பிக்லகயிிலம் அவ்வாகற உய்வு 
வபற்றிருந்தைா்கா. 

மக்காவிிலாள மக்கா, 
வபருமதிப்பலடய வபாருாகலளப் பாதகாத்த 
லவக்ும் வபாருட்டுப் வபருமானா் 
அவ்களிடம் வகாண்டு வந்த வகாடுப்பா்கா. 

அப்வபாறுப்லப வபருமானா் அவ்கா 
மிக நாணயமாக நலறகவற்றினா்கா. 



ஆலகயால், “நம்பிக்லகக்ு உரியவ்” 
“உண்லம கப்பவ்” என்னம் வபாருா 
பலடத்தை “அல்அமீன்” “அஸஸாதிக்” என்னம் 
பட்டங்கா வபருமானா் அவ்களக்ு 
வழங்கப்பட்டன. 

வபருமானா் அவ்களின் பலகவ்கா 
நந்தித்த எழுதிய கவிலதைகளிிலம் கூடப் 
வபருமானா் அவ்கலள “அல்அமீன்” என்கற 
கூறியுாளன். 

 



  

 11. ஏலழ பங்காள்
 வபருமானா் அவ்கா 
இளலமப்பருவத்திலருந்கதை பணிவும், கனிவும் 
உலடயவ்களாகத் திகழ்ந்தைா்கா. 

நலவுற்றவ்கா, ஏலழகா 
ஆகிகயாருலடய தன்பங்கலளக் ககட்பதைற்ு 
அவ்களின் காதகா எப்வபாழுதம் 
தையாராயிருக்ும். உாளம் வநகிழ்ந்த உதைவி 
பரிவா்கா. 

வதைருவில் நடந்த கபாும்வபாழுத, 
அவ்கா அடக்கத்கதைாடு நடந்த வசல்வா்கா. 
அவ்கா கபாும்கபாத, உண்லமயும் 
கந்லமயும் உலடயு ு அல் அமீன் அகதைா 
கபாகிறா்கா என்று ்ட்டிக்காட்டி மக்கா 
ஒருவருக்ு ஒருவ் கபசிக்வகாாவா்கா. 

வபாருா வாங்ுவதைற்காகப் 
வபருமானா் அவ்கா கலடக்ுப் 
கபாும்வபாழுத, வழியில் இருக்ும் ஏலழ 



எளியவ்களின் வீட்டுக் கதைலவத் தைட்டி, 
“முஹம்மத கலடக்ுப்கபாகிறா், உங்களக்ுத்
கதைலவயான வபாருாகலளச் வசால்ிலங்கா, 
வாங்கி வருகிகறன்” என்று கூறுவா்கா. 
அவ்கா வசால்ிலம் வபாருாகலள அவ்வாகற 
வாங்கி வந்த தைருவா்கா. 

 



  

 12. வபாறுலம மிக்கவ்கா
 மக்காவிிலாள ுலறஷி 
இனத்தைவ்களக்ு வியாபாரகம முக்கிய 
வதைாழிலாக இருந்த வந்தைத. 

வபருமானா் அவ்களின் 
மூதைாலதையருக்ும்.அதகவ வதைாழிலாக 
இருந்தைத. 

ஒரு வியாபாரிக்ு கவண்டிய முக்கிய 
அம்சங்களான நம்பிக்லகயும் வாக்ுறுதியும் 
வபருமானா் அவ்களிடம் முழுலமயாக 
அலமந்திருந்தைன. 

அப்தல்லாஹ் இப்ன அபில் அம்ஸா 
என்னம் வ்த்தைகருக்ும் வபருமானா் 
அவ்களக்ும் சரக்ுகா வகாடுக்கல் வாங்கல் 
நலடவபற்றுக் வகாண்டிருந்தைத. 

ஒருசமயம், தைமக்ு கவண்டிய 
சாமான்கலள வாங்கிக் வகாாவதைற்காக, 



வபருமானா் அவ்களிடம், ஒரு ுறிப்பிட்ட 
கநரத்தில் வருவதைாக, அப்தல்ஹ்இப்ன அபில் 
அம்ஸா என்பவ் கூறிச்வசன்றா். ஆனால், 
என்னகவா மறந்தவிட்டா். காலம் கடந்த 
அங்கக கபான சமயம், வபருமானா் அவ்கா 
அவ்விடத்திகலகய அவலர எதி்பா்த்த 
இருக்கக் கண்டா். எனினம் அவரிடம் 
வபருமானா் அவ்களக்ுக் ககாபகமா 
வருத்தைகமா உண்டாகவில்லல. 

“எவ்வளவு கநரமாக இவ்விடத்திகலகய 
இருக்கிகறன். எனக்ு க்டடத்லதைக் வகாடுத்த 
விட்டீகர” என்று மட்டும் கூறினா்கா 
வபருமானா் அவ்கா. 

 



  

 13. சச்சரலவத் தீ்த்த லவத்தைா்கா
 ஒருசமயம், மக்காவில் நகழக் 
கூடியதைாயிருந்தை ஒரு வபரிய சண்லட 
வபருமானா் அவ்களின் தீ்க்கமான அறிவுக் 
கூ்லமயாிலம், சமாதைானத் தூண்டுதைலாிலம் 
தைவி்க்கப்பட்டத. 

அகரபிய நாடு முழுலமக்ும் பனிதைத் 
தைலமாகக் கருதைப்படும் கஃபா வின் மதில் 
பழுதைலடந்தை நலலயில் இருந்தைத: மக்கா 
வாசிகா அலனவரும் அக்கட்டடத்லதைப் 
பதப்பிக்கக் கருதி, அதைன் ஒவ்வவாரு 
புதிலயயும் ஒவ்வவாரு ுடும்பத்தைா் 
கட்டித்தைர முன்வந்தைன்; பனிதைத் தைலத்லதைக் 
கட்டும் ப்க்கியத்தில் எல்லா ுடும்பத்தினரும் 
பங்ு வபறகவண்டும் என்பத அவ்கா 
கநாக்கம். 

அவ்வாறு பல பிரிவுகளாகக் கட்டட 
கவலல நலறகவறியத. 



அக்கட்டடத்தின் முக்கிய புதியில் 
ஹஜருல் அஸவத் என்னம் கருங்கல்லல நறுவ 
கவண்டிய கவலல மட்டும். எஞசியிருந்தைத. 
அலதை நறுவும் பாக்கியம் தைங்களக்கக 
கிலடக்ககவண்டும் என ஒவ்வவாரு 
ுடும்பத்தின்றாம் ஆலசப்பட்டா்கா. 

அதைன் காரணமாகப் வபரிய கலவரம் 
நகழ இருந்தைத. அப்வபாழுத முதியவ் ஒருவ், 
அந்தைப் பிரச்சலன தீர ஒருவழி வசான்னா். 

“நாலளக் காலலயில் கஃபாவின் வாசல் 
வழியாக முதைன்முதைலல் யா் வருகிறாகரா அவ் 
வசய்யும் முடிலவ அலனவரும் 
ஒப்பக்வகாாளகவண்டும்” என்பகதை அவ்வழி! 

அலதை ஒப்பக்வகாண்டு அலனவரும் 
வசன்றுவிட்டன். 

மறுநாா காலல, ஆண்டவனலடய 
அருளால், கஃபாவின் வாசலல், வபருமானா் 
அவ்கலள மக்கா அலனவரும் காண கந்ந்தைத. 
மக்கா மகிழ்ச்சிகயாடு ஆரவாரஞ வசய்தைன். 



நம்பிக்லகக்ு உரிய வபருமானா் 
அவ்கா வசய்யும் முடிலவ நாங்கா 
அலனவரும் ஏற்றுக்வகாாகிகறாம் என 
எல்கலாரும் ஒகர ுரலல் வசான்னா்கா. 

உடகன வபருமானா் அவ்கா, 
அழுத்தைமான, அகலமான ஒரு 
தணிலயக்வகாண்டு வரச்வசால்ல, அதைன் 
மத்தியில், தைங்கா திருக்கரங்களால் ஹஜருல் 
அஸவலதைத் தூக்கி லவத்தைா்கா. பிரச்லன 
உண்டு பண்ணிக்வகாண்டிருந்தை ஒவ்வவாரு 
ுடும்பத்திலருந்தம் ஒரு தைலலவலரத் கதை்ந்த 
எடுத்த, அவ்கா அலனவலரயும் அந்தைத் 
தணிலயச் ்ற்றிிலம் பிடித்தக்வகாண்டு, 
கருங்கல்லல நறுவ கவண்டிய இடத்தில் 
அலதைத் தக்கி லவக்ுமாறு கூறினா்கா. 
அவ்கா அவ்வாறு வசய்தைதம், வபருமானா் 
அவ்கா தைங்கா திருக்கரங்களால் ஹஜருல் 
அஸவத்லதை எடுத்த, அதைன் பலழய நலலயில் 
நறுவினா்கா. 

இந்தை நகழ்ச்சி, அலனவருக்ும் 
திருப்திலயயும், மகிழ்ச்சிலயயும் அளித்தைத. 

 



  

 14. வியாபாரத்தில் நற்வபய்
 மக்காவாசிகா அந்தைக் காலத்தில், 
தைங்களலடய மூலதைனங்கலளத் வதைாழில் 
வதைரிந்தைவ்களிடமும், நம்பிக்லகயான 
வ்களிடமும் வகாடுத்த, 
கவற்றுநாட்டுக்ுப்கபாய் வ்த்தைகம் 
வசய்யும்படி அனப்பவா்கா. அதில் 
கிலடக்கக்கூடிய இலாபத்லதை உரியவ்கா பங்ு
பிரித்தக்வகாாவத வழக்கம். 

வபருமானா் அவ்களம் இவ்வாறு 
பங்ு கச்ந்த, வியாபாரம் வசய்த வந்தைா்கா. 
வியாபாரத்லதை அவ்கா கந்லமயாகவும், 
சிறப்பாகவும் வசய்த வந்தைலமயால், மக்கா 
முழுவதம் அவ்களலடய வபய் 
பிரசித்தைமாயிற்று. 

 



  

 15. பிராட்டியாரின் பிரதிநதி
 கதீஜா பிராட்டியா் மக்காவின் 
கண்ணியமான ுலறஷி இனத்தில் 
கதைான்றியவ். 

இவ் இருமுலற திருமணம் வசய்த 
வகாண்டும் விதைலவயானா். 

கமன்லமயான ுணமும், ஒழுக்கமும் 
உாளவ். இதைன் காரணமாக பரி்த்தைமானவ் 
என்னம் கருத்தக்வகாண்ட தைாஹிரா என்னம் 
பட்டத்தைால் அலழக்கப்பட்டா். 

சிறப்ப மிக்க ுணங்களடன் வசல்வமும் 
நலறந்தைவ். 

மக்காவிலருந்த வியாபாரத்திற்காக, 
வவளி நாடுகளக்ு அனப்பப்படும் சரக்ுகளில் 
பாதி எல்லா வியாபாரிகளலடயதம், மறுபாதி 
கதீஜாப் பிராட்டியாருலடயதம் ஆும். 



வபருமானா் அவ்களின் உய்வான 
பண்பகலளக் ககாவிப்பட்ட பிராட்டியா், 
அந்தைப் வபாறுப்ப மிக்க பதைவிலய நாயகத்தக்கக
அளிக்கக் கருதினா். 

பிராட்டியா் தைம் கருத்லதைத் 
வதைரிவிப்பதைற்காகவும் கமிலம், ஷாம் 
கதைசத்தக்ுக் வகாண்டு வசல்ிலம் வியாபாரப் 
வபாருாகலள விற்பலன வசய்த கிலடக்ும் 
இலாபத்தில், மற்றவ்களக்ுக் வகாடுப்பலதைக் 
காட்டிிலம் இருமடங்ு இலாபம் தைருவதைாகவும் 
கூறி, வபருமானா் அவ்களிடம் ஒருவலர 
அனப்பினா். 

பிராட்டியாரின் கருத்லதைப் வபருமானா் 
அவ்கா, தைங்களின் வபரிய தைந்லதை அபூதைாலப் 
அவ்களிடம் கூறி, சம்மதைத்லதைப்வபற்று, 
பிராட்டியாரின் வியாபாரப்வபாறுப்பகலள 
ஏற்றுக்வகாண்டு ஷாம் கதைசத்தக்ுப் பறப்பட்டுச்
வசன்றா்கா. 

அவ்கா வகாண்டு வசன்ற சரக்ுகா 
அலனத்தம், அதிக இலாபத்தக்ு விற்பன்லத 
ஆயின. திரும்பி வந்தை வபருமானா் அவ்கா 
விற்பலனத் வதைாலகலயயும், வரவு வசலவுக் 



கணக்ுகலளயும் பாக்கி சிறிதம் இல்லாமல், 
கதீஜாப் வபருமாட்டியாரிடம் ஒப்பலடத்தைா்கா.

அதைன்மூலம், வபருமானா் அவ்களின் 
உண்லம, கந்லம, திறலம ஆகியன 
பிராட்டியாருக்ு முன்னிிலம் அதிகமாகப் 
பலப்பட்டன! 

 



  

 16. பிராட்டியாருக்ும் 
வபருமானாருக்ும் திருமணம்
 வபருமானா் அவ்களின் உய்வான 
பண்பகலளயும் சிறப்பான ுணங்கலளயும் 
கநரிிலம், பிற் வாயிலாகவும் அறிந்தை கதீஜா 
நாயகியா், வபருமானா் அவ்கலளத் 
திருமணம் வசய்தவகாாள ஆலசப்பட்டன். 

கதீஜாப் பிராட்டியாரின் வசல்வத்லதையும்,
தைாராளத் தைன்லமலயயும் அறிந்தை அரபப் 
பிரபக்கா பல் வபருமாட்டியாலர மணந்த 
வகாாளத் தூத அனப்பினா்கா. அவ்கலள 
எல்லாம் வபருமாட்டியா் நராகரித்தவிட்டன். 

வபருமாட்டியா், தைம்லமத் திருமணம் 
வசய்தவகாாளமாறு, வபருமானா் 
அவ்களிடம் நபரலா என்னம் கதைாழிலயத் தூத 
அனப்பிலவத்தைன். 



வபருமானா் தைங்கா வபரிய தைந்லதை 
அபூதைாலபிடம் ஆகலாசித்த, அவ் 
சம்மதைத்லதைப் வபற்று திருமணத்தக்ு 
இலசந்தைன். 

கதீஜா நாயகியாருக்ும் வபருமானா் 
அவ்களக்ும் திருமணம் சிறப்பற 
நலறகவறியத. வபருமானா் அவ்களக்ு 
அப்வபாழுத வயத இருபத்த ் ந்த: கதீஜா 
நாயகியாருக்ு வயத நாற்பத. 

 



  

 17. இலணந்தை அன்ப-இனிய 
உபசரிப்ப
 வபருமானா் அவ்களம் 
வபருமாட்டியாரும் திருமணத்தக்ுப் பிறு, 
இலணந்தை அன்கபாடு வாழ்க்லக 
நடத்தினா்கா. 

எந்தைக் காரியமாயினம் வபருமானா் 
அவ்களின் விருப்பப்படிகய வபருமாட்டியா் 
நலறகவற்றி வந்தைன். 

தைம்முலடய வசல்வம் அலனத்லதையும் 
வபருமானா் அவ்களின் ஆதிக்கத்தக்ு 
அ்ப்பணித்த விட்டன் வபருமாட்டியா். 

வபருமானா் அவ்களின் 
ுடும்பத்தினலரயும், கூட்டாளி கலளயும் 
வபருமாட்டியா் அன்கபாடு, வரகவற்று, 
கனிகவாடு உபசரித்த அனப்பவா்கா. 



வபருமானா் அவ்களின் திருமணச் 
வசய்திலயக் ககாவியுற்று, அவ்களலடய 
வசவிலத்தைாயான ஹலமா நாச்சியா் 
மக்காவுக்ு வந்தைன். அவ்கலள கதீஜாப் 
பிராட்டியா் அன்கபாடு வரகவற்று, இனிதைாக 
உபசரித்த, சில நாட்கா தைங்கா இல்லத்தில் 
தைங்கி இருக்கச் வசய்த வகளரவித்தைன். அவ்கா 
விலடவபற்று ஊருக்ுப் பறப்படும்வபாழுத 
நாற்பத ஆடுகலளப் பரிசாகக் வகாடுத்த 
அனப்பினா்கா. 

 



  

 18. அடிலமலய விடுவித்தை 
உய்பண்ப
 வசல்வந்தைன்-ஏலழ முதைலாளி-அடிலம 
என்ற கவறுபாடின்றி எல்கலாரிடமும் அன்பம் 
சமத்தவமும் வகாண்ட இயல்ப 
உலடயவ்களாக வபருமானா் விளங்கினா்கா.

இந்தைச் சமத்தவ இயல்பினால், 
வபருமானா் உலகத்தக்கக வழிகாட்டியாகத் 
திகழ்ந்தைா்கா. 

கபாரில் சிலறப்பட்டவ்கலள, 
அடிலமகளாக்கி, அவ்கலளப் பண்டமாற்றுப் 
வபாருாகலளப்கபால் விற்பலன வசய்வத 
அரப நாட்டில் அந்தைக் காலத்தின் 
வழக்கமாயிருந்தைத. 

ஒரு சமயம், சிலறப்பிடித்த 
அடிலமயான லஜநூப்ன ஹாரிதைா என்பவலர 
விற்பலன வசய்வதைற்காகச் சந்லதைக்ுக் வகாண்டு



வசன்றன். அவலர, ஹக்்கம் இப்ன ஹஸலாம் 
என்பவ் விலலக்ு வாங்கி, தைம் தைந்லதையின் 
சககாதைரி கதீஜா நாயகியாருக்ு அன்பளிப்பாக 
வகாடுத்தைா். 

கதீஜா நாயகியாகரா, அந்தை அடிலமலயப்
வபருமானாருக்ுக் வகாடுத்தவிட்டா்கா. 

“வபருமானா் அவ்கா, உடகன 
லஜலதை அடிலமயிலருந்த விடுவித்த, நீ் 
இங்கக இருக்க விரும்பினால் இருக்கலாம்: 
அல்லத உம் விருப்பம் கபால் ்தைந்திரமாக 
எங்கக கவண்டுமானாிலம் கபாகலாம்” என்று 
கூறினா்கா. 

அவ்களலடய உய்பண்பால் உாளம் 
வநகிழ்ந்தை லஜத வபருமானா் அவ்கலள 
விட்டுப் பிரிய மனம் இல்லாதைவராய் 
அவ்களின் காலடியிகல என்றும் 
இருந்தவிட்டா். 

லஜத அடிலமயான வசய்திலய அறிந்தை 
அவருலடய தைந்லதை, மகலன விடுவித்த 
அலழத்தப் கபாவதைற்காகத் கதைலவயான 
வபாருலள எடுத்தக்வகாண்டு கதைடிவந்தைா். 



அவ் மக்கா வந்தைதம், தைம் மகன் 
விடுதைலல அலடந்தை தைகவல் வதைரியவந்தைத. 
மகலன தைம்கமாடு வீட்டுக்ு வருமாறு 
அலழத்தைா். 

“அருலமத் தைந்லதைகய! நான் விற்கவும் 
வாங்கவும் முடியாதைபடி, வபருமானா் 
அவ்களின் அடிலமயாகி விட்கடன். கமிலம், 
அவ்களின் கமன்லமக் ுணங்கா, 
வபற்கறாரின் அன்லபயும் வசாந்தை வீட்டின் 
்கத்லதையும் மறக்கச் வசய்தவிட்டன!” என்று 
உாளம் கனியக் கூறி, தைந்லதைலய 
அனப்பிவிட்டா் லஜத. 

அடிலமயாயிருந்தை லஜலதை ்தைந்திர 
மனிதைனாக்கியகதைாடு அல்லாமல், தைம் வசாந்தை 
மாமி மகா லஜண்ட நாச்சியாலரயும் 
அவருக்ுத் திருமணம் வசய்த லவத்தைா்கா 
வபருமானா். 

 



  

 19. சிந்தைலனச் சிறப்ப
 ஆண்டவன் ஒருவகன என்பலதை மறந்த, 
மக்கா விக்கிரக வழிபாடு வசய்வலதை எண்ணி, 
எண்ணி வபருமானா் அவ்கா வருந்தவா்கா. 

அகரபியா முழுவதம் அக்காலத்தில் 
விக்கிரக ஆராதைலன அதிகமாகப் பரவியிருந்தைத. 
கஃபாவில் மட்டுகம 360 விக்கிரகங்கா 
நலறந்திருந்தைன. 

வபருமானா் அவ்கா ஒருநாளம் 
விக்கிரகங்களக்ுத் தைலல தைாழ்த்தியத இல்லல. 
தைவிர. அகரபிய்களிடம் இருந்தை அறிவற்ற 
சடங்ுகா, விழாக்கா ஆகியவற்றில் 
ஈடுபடுவதம் இல்லல. 

தைங்கா நாட்டின் அநாகரகமும், உலகின் 
ககவல நலலலமயும் வபருமானா் அவ்கா 
உாளத்தில் உறுத்திக்வகாண்டிருந்தைன. 



வபண்களின் தைாழ்ந்தை நலலயும், பச்சிளம்
ுழந்லதைகலள உயிருடன் பலதைத்தவிடும் 
பரிதைாபமான வசய்லகயும் வபருமானாருக்ு 
மனகவதைலனலய உண்டாக்கிக் 
வகாண்டிருந்தைன. 

இவற்லற எல்லாம் எவ்வாறு நீக்கலாம் 
என தைனித்திருந்த சிந்திப்பா்கா. 

தைன்னந்தைனியாக இருந்த, சிந்தைலனயில் 
ஆழ்ந்த இருப்பத வபருமானா் அவ்களக்ு 
மிகவும் பிரியமாும். 

சிலசமயங்களில், நாயகம் அவ்கா 
இரண்டு மூன்று நாட்களக்ுத் கதைலவயான 
உணவுப்வபாருட்கலள எடுத்தக்வகாண்டு, 
மக்காவுக்ு அருகிிலாள ு ஹிரா என்னம் 
ுலகயில் கபாய் இருந்தவிடுவா்கா. 

ுலகயிலருந்தைபடிகய 
ஆண்டவலனப்பற்றிய சிந்தைலனயிிலம், 
வணக்கத்திிலம் ஈடுபட்டவாகற காலத்லதைக் 
கழிப்பா்கா. 



அப்வபாழுத, அங்கக, வழி வதைரியாமல் 
வந்த கசருகின்ற பயணிகளக்ு 
வழிகாட்டுவகதைாடு, கதைலவயான 
உதைவிகலளயும் வசய்வா்கா. 

தைங்கா நாட்டவலரக் ்கழ்நலலயிலருந்த
கமல்நலலக்ு உய்த்தமாறு ஆண்டவனிடம் 
கண்ணி மல்க, தைலலதைாழ்த்தி 
கவண்டிக்வகாாவா்கா. 

இவ்வாறு வபருமானா் அவ்கா ஹிரா 
ுலகயிலருந்த ஆண்டவலன தியானித்த 
வரும்வபாழுத மன்றவபாருளான பல 
விஷயங்கா பலப்பட்டன. அசரரி வாக்ுகா 
வவளியாயின. கனவிிலம் நனவிிலம் பலவிதைத் 
கதைாற்றங்கா கதைான்றலாயின. கனவில் 
கண்டலவ அலனத்தம் உண்லமயாககவ 
ஆயின. 

 



  

 20. முதைல் அறிவிப்ப - 
“ஒதவீராக!”
 ஒரு சமயம் வபருமானா் அவ்கா, 
ஹிரா ுலகயில் ரமலான் மாதைம் திங்கட்கிழலம 
ஆண்டவனலடய வணக்கத்தில் 
ஈடுபட்டிருந்தைா்கா. 

அப்வபாழுத கபவராளி ஒன்று 
உதையமாயிற்று ஒருருவம் கதைான்றி, 
“முஹம்மகதை! ஒதவீராக!” என்று கூறியத. 

உடகன வபருமானா் அவ்கா “ நான் 
ஒதபவன் அல்லகன (எனக்ு ஒதைத்வதைரியாகதை)” 
என்று கூறினா்கா. 

அப்வபாழுத அந்தை கதைவதூதை் அரபி 
வமாழியில் கவதை வசனங்கா சிலவற்லற 
ஓ்தினா். 

அவற்றின் கருத்த: 



“எல்லாவற்லறயும் பலடத்தை 
இலறவனின் திருப்வபயரால் ஒதவீராக! 
அவகனதைான் மனிதைலன இரத்தைக் கட்டியிலருந்த
பலடத்தைான். ஓ்தவீராக! உம் இலறவன் 
மாவபரும் வகாலடயாளி. அவகன எழுதககால் 
மூலமாகக் கற்றுக்வகாடுத்தைான். மனிதைனக்ு 
அவன் அறியாதைவற்லறவயல்லாம் 
கற்றுக்வகாடுக்கிறான்.(96:1-5) 

இம்வமாழிகலளக் ககட்டதம் 
வபருமானா் அவ்களக்ு வமய்சில்த்தைத. 
விவரிக்க இயலாதை ஓ்் ஆத்ம உண்ச்சி 
கதைான்றியத. 

அவ்காமுன் கதைான்றியவ் “ஜப்ரல் 
அலலஹிஸஸலாம்” என்னம் வபயருலடய 
வானவ். அவ்கா அவ்வப்கபாத வபருமானா் 
அவ்களக்ு, ஆண்டவனலடய 
சமூகத்திலருந்த வவளியான வதைய்வச் 
வசய்திகலள அறிவிப்பா்கா. இவ்வாறு 
அறிவிக்கப்படுவத ு வஹு (வதைய்வீக அறிவிப்ப) 
என்று கூறப்படும். 

திருக்ு்ஆன் முழுவதம் இவ்வாறு 
வபருமானா் அவ்களக்ு ஜப்ரல் 



அலலஹிஸஸலாம் அவ்களால் ஆண்டவன் 
சமூகத்திலருந்த வகாண்டுவரப்பட்ட வதைய்வச் 
வசய்திககள ஆும். 

முதைல் முலறயாக அறிவிக்கப்பட்டத 
திருக்ு்ஆனின் “அலக்” என்னம் 
அத்தியாயத்தின் தவக்கத்திிலாள ் ந்த 
திருவசனங்களாும். 

 



  

 21. ஆண்டவன் 
லகவிடமாட்டான்!
 ஹிரா ுலகயிலருந்த வபருமானா் 
உடல் நடுநடுங்க வீட்டுக்ு வந்த, 
கபா்த்தியவாறு படுத்தவிட்டா்கா. 

மனம் சிறித அலமதியானதம் 
வபருமானா் அவ்கா, நகழ்ந்தைலவ 
அலனத்லதையும் கதீஜாப் பிராட்டியாரிடம் 
அறிவித்தைா்கா. 

அவ்கா கூறிய விவரத்லதைக் ககட்ட 
கதீஜாப் பிராட்டியா்,"மகிழ்ச்சிகயாடு 
இருங்கா: ஆண்டவன் உங்கலள ஒருவபாழுதம்
லகவிடமாட்டான். நீங்கா கருலண 
உாளவ்கா உண்லமகய கப்பவ்கா. 
ஏலழகளக்ு உதைவுபவ்கா, உறவின்கலளயும்,
நண்ப்கலளயும் அன்கபாடு உபசரிக்கிறவ்கா 
நற்காரியங்களக்ுத் தலணயாக இருப்பவ்கா. 
நீங்கா நபிதீ்க்கதைரிசியாவீ்கா என்பதைற்ு-



கதீஜாவின் உயிரானத யா்வசம் 
இருக்கிறகதைாஅவகன எனக்ுச் சாட்சியாக 
இருக்கிறான்” என்று கூறினா்கா. 

மறுநாா நாயகியா் அவ்கா, தைம் சிறிய 
தைந்லதையின் மகன் ு வரக்கா இப்ன வநளஃபல்ு 
என்பவரிடம் வசன்று நடந்தை வரலாற்லறக் 
கூறின். 

அவ், யூதை்கா, கிறிஸதவ்களின் கவதை 
நூல்கலள நன்ு ஆராய்ந்த அறிந்தைவ். அவ், 
கதீஜா நாயகியா் கூறியவற்லறக் 
ககட்டதம்,"பனிதைமானத பனிதைமானத மூஸா 
நபி அவ்களிடம் வவளியான வானவரும் 
இவகர! அவ் (முஹம்மத ஸல்லல்லாஹ 
அலலஹிவஸல்லம்) இந்தை மக்களக்ு 
நபியாயிருப்பா். அவரிடம் இலதைக்கூறி, 
லதைரியமாயிருக்ும்படிச் வசால்ிலங்கா” 
என்றா். 

 



  

 22. தீ்க்கதைரிசி கதைான்றினா்கா
 வரக்கா கவதைங்கலள ஆராய்ச்சி 
வசய்தைதில், அண்லமயில், அகரபியாவில் 
தீ்க்கதைரிசி ஒருவ் கதைான்றுவா் என்பத 
வதைரிந்த, அவ் அலதை 
எதி்பா்த்தக்வகாண்டிருந்தைா். 

அவ் வபருமானா் அவ்கலளச் 
சந்தித்தைகபாத: 

“வரக்காவின் உயிரானத, யாருலடய 
லகயில் இருக்கிறகதைா அவன் கபரில் 
சத்தியமாகச் வசால்ிலகிகறன். ஆண்டவன், இந்தை 
மக்களக்ு உம்லம நபியாகத் 
கதை்ந்வதைடுத்திருக்கிறான். வதைய்வீகச் 
வசய்திகலள அறிவிக்கக்கூடிய தூதை் உம்மிடம் 
வந்திருக்கிறா். இந்தை மக்கா உம்லமப் 
வபாய்யன் என்று வசால்வா்கா. உமக்ு 
இன்னல் விலளவிப்பா்கா. நாட்லட விட்டுத் 
தரத்தவா்கா. உமக்ு விகராதைமாகச் சண்லட 
வசய்வா்கா. அவ்வாறு நலடவபறக்கூடிய 



நாளில் நான் உயிகராடு இருப்கபனாகில், 
உமக்காக ஆண்டவன் பாலதையில் உதைவி 
வசய்கவன். நான் அவ்வாறு வசய்பவன் என்பலதை
ஆண்டவன் அறிவான்!” எனக்கூறினா். 

 



  

 23. எவ்விதை இலடயூறும் 
கநரிடாத!
 வபருமானா் அவ்கா 
ஆண்டவனலடய தூதை் என்பலதை 
முதைன்முதைலாக ஒப்பக்வகாண்டவ்கா கதீஜா 
நாயகியா் தைாம்! ஆண்டவன் கட்டலளகளில் 
வி்வாசம் வகாண்டு, விக்கிரக வணக்கத்லதைக் 
லகவிட்டு, ஒகர ஆண்டவனலடய வணக்கத்தில்
வபருமானா் அவ்களடன் முதைன்முதைலல் 
கச்ந்தைவரும் அவ்ககள! 

நபிவபருமானா், தைங்களக்ு 
அறிவிக்கப்பட்ட வசய்திகலள ஆரம்பத்தில், 
மிகவும் வநருங்கிப் பழகியவ்களிடம் மட்டுகம
அறிவித்தைா்கா. 

வபருமானா் அவ்கா தீ்க்கதைரிசி 
என்பலதை முதைன்முதைலல் ஏற்றுக்வகாண்ட 
இருவ் கதீஜா நாயகியாரும் அதைன்பின், 
வபருமானாரின் வபரிய தைந்லதை அபூதைாலப் 



அவ்களின் ுமாரரான பத்த வயதாள அல 
அவ்களம் ஆவா்கா. 

வபருமானா் அவ்கா கதீஜா 
நாயகியாருடனம், அல அவ்களடனம் 
வதைாழுவா்கா. 

இவ்வாறு, அவ்கா வதைாழுலகயில் 
ஈடுபட்டிருக்ும் கபாத, அபூதைாலப் 
தைற்வசயலாக அங்கக வந்தவிட்டன். 

அவ்களின் பதவிதைத் 
வதைாழுலகலயக்கண்டு, வபருமானா் 
அவ்களிடம், “என் அருலமச் சககாதைரரின் 
ுமாரகர நீ் எந்தை மதைத்லதைப் பின்பற்றுகிி்?” 
என்று ககட்டா். 

“இதகவ இலறவனின் மா்க்கம், 
அவனலடய கதைவதூதை்கா, அவனலடய 
தீ்க்கதைரிசிகா, நம்முலடய மூதைாலதையான 
ஹல்ரத் இப்ராஹம் ஆகிகயா் முதைலான 
எல்கலாருக்ும் உரித்தைான மா்க்கமாக 
விருக்ும், உண்லமயில் என் பக்கம் மக்கலள 
அலழத்தச் வசல்வதைற்காக ஆண்டவன் என்லன 
அவனலடய அடியா்களக்ு மத்தியிகல 



அனப்பியிருக்கிறான். என் அருலமப் வபரிய 
தைந்லதைகய! இப்படி சத்தியத்தின் பால் 
அலழக்கப்படுவதைற்ுத் தைாங்களம் 
தைுதியானவ்ககள. தைங்கலளயும் 
சன்மா்க்கத்தக்ு அலழக்க கவண்டியத 
அவசியம். தைாங்கா இம்மா்க்கத்லதைப் பின்பற்றி,
இத பரவுவதைற்ு கவண்டிய உதைவிகலள 
அளிக்ககவண்டும்” என்று கூறினா்கா 
வபருமானா் அவ்கா. 

அபூதைாலப் அவ்கா, “என்னலடய 
மூதைாலதைய் தைழுவி வந்தை மதைத்லதைக் லகவிட 
எனக்ுப் பிரியம் இல்லல; என்றாிலம் 
இலறவன் வபயரில் சத்தியமாக நான் உயிருடன் 
இருக்ும்வலர, உமக்ு எவ்விதை இலடயூறும் 
கநரிடாமல் பா்த்தக்வகாாகவன்” என்று 
கூறினா். 

பிறு, அல அவ்கலள கநாக்கி, 
ு அலகய! நீ் எம் மதைத்லதைத் தைழுவியிருக்கிி்?” 
என்று ககட்டா். 

“நான் அல்லாஹ்லவயும், அவனலடய 
தூதைலரயும் உண்லமயாய் நம்பகிகறன். நான் 



நாயகத்தடகனகய இருப்கபன்” என்று 
வசான்னா். 

அலதைக்ககட்டதம் அபூதைாலப் “நீ் 
அவருடகனகய இரும். உம்லம அவ் 
கந்வழியில் வசிலத்தவா்” என்று கூறிப் 
கபாய்விட்டா். 

 



  

 24. தகராகியின் சூழ்ச்சி 
முறியடிப்ப
 மக்காவாசியான உத்மான் இப்ன 
ஹவரிஸ என்பவ் கதீஜா நாச்சியாரின் 
வநருங்கிய உறவின். இவ் லபஸாந்தியம் 
வசன்று அங்ு கிறிஸதவரானா். பின்ன் 
அரபியரின் ஆளலகக்ு உட்பட்டிருந்தை ஹிஜாஸ
மாகாணத்லதை கராமாபரியின் ஆட்சிக்ு 
உட்படுத்திக் வகாடுப்பதைாகவும், அப்படியாகி 
விட்டால் தைாகம அங்ு அரசப் 
பிரதியாககவண்டும் எனக் கூறி கராமாபரிச் 
சக்கரவ்த்தியிடம் ஏராளமான வசல்வத்லதைப் 
வபற்றுக்வகாண்டு மக்காவுக்ு வந்த, 
இரகசியமாகப் பல சூழ்ச்சிகா வசய்தைா். 

அவருலடய சூழுச்சி வவற்றி 
வபற்றிருக்ுமானால் அகரபியாவில் வபரிய 
மாறுதைல்கா நகழ்ந்திருக்கக்கூடும். 



அவருலடய சூழ்ச்சி வபருமானா் 
அவ்களக்ுத் வதைரிய வந்தைதம், அவருலடய 
முயற்சி நலறகவறாமல் முறியடித்தைா்கா. 

அவகரா கதைால்வியுற்றதம் சிரியாவுக்ுத் 
தைப்பிகயாடி, அங்கக வகால்லப்பட்டா். 

வபருமானா் அவ்களின் மாவபரும் 
சாதைலனயால், அரபிய்கா அந்நய்களக்ு 
அடிலமயாகாமல் காப்பாற்றப்பட்டன். 

இந் நகழ்ச்சி அகரபிய வரலாற்றில் 
முக்கியம் வாய்ந்தைதைாும். 

 



  

 25. பஞசத்தின் வகாடுலமலய 
அகற்றுதைல்
 தைங்களலடய ுடும்ப காரியங்ககளாடு 
வபருமானா் அவ்கா, கதைசத்தின் 
வபாதக்காரியங்களிிலம் சிறப்பாக கவனம் 
வசிலத்தி வரலானா்கா. 

அக்காலத்தில் அகரபியாவில் வகாடிய 
பஞசம் ஏற்பட்டத. ஆயிரக்கணக்கான மக்களம் 
பிராணிகளம் உயி் இழந்தைன். 

வபருமானாரின் இயல்பான கருலண 
உாளத்தைாிலம், தையாள ுணத்தைாிலம், பஞச 
காலத்தில், ஏலழகலள மிுந்தை பரிகவாடு 
ஆதைரித்த வந்தைா்கா. 

வபருமானா் அவ்களின் விருப்பப்படி 
வசய்த வகாாவதைற்காக கதீஜாப் பிராட்டியா் 
அளித்திருந்தை வசல்வம் அலனத்லதையும், பஞச 



நவாரணத்திிலம், ஏலழகளக்ு உதைவுவதிிலம் 
பயன்படுத்தினா்கா. 

அதைனால், பஞசத்தின் 
வகாடுலமயிலருந்த மக்கா மீண்டா்கா. 

 



  

 26. இவகர எனக்ு உதைவுவா்
 இலற வவளிப்பாடு வந்தை பின்ன், தைம் 
ுடும்பத்தின் அலனவருக்ும் வபருமானா் 
அவ்கா விருந்தக்ு ஏற்பாடு வசய்தைா்கா. 

அவ்விருந்தக்ு அப்தல் முத்தைலப 
அவ்களின் சந்தைதியின் அலனவரும் 
அலழக்கப்பட்டிருந்தைன். வபருமானா் 
அவ்களின் தைந்லதையின் சககாதைர்களான 
அபூதைாலப், ஹம்ஸா, அப்பாஸ 
முதைலாகனா்களம் அங்கக வந்திருந்தைன். 

உணவுக்ுப் பின்ன், வபருமானா் 
அவ்கா எழுந்த நன்று, அங்ு 
வந்திருந்தைவ்கலள கநாக்கி, 

“இம்லமயிிலம் மறுலமயிிலம் நீங்கா 
வபரும் பயன் அலடயத்தைக்க சிறந்தை 
விஷயங்கலள நான் வகாண்டு வந்தாகளன். 
இப்வபரும் வபாறுப்பகலளத் தைாங்கி, என்னடன்



ஒத்தலழத்த, எனக்ு உதைவியாயிருப்பவ்கா 
யா்?” என்று ககட்டா்கா. 

எவருகம பதில் கூறாமல் 
வமளனமாயிருந்தைா்கா. 

அப்வபாழுத, பத்த வயத பாலகராம் 
அல எழுந்த நன்று, “நபி வபருமானாகர! நான் 
உங்களக்ு உதைவியாயிருப்கபன்” என்றா். 

அலதைக் ககட்டுக் வகாண்டிருந்தைவ்கா 
ஆச்சரியம் அலடந்தைன். சில் எாளி 
நலகயாடின். 

 



  

 27. வகாாலகயில் தைளராதை உறுதி
 விக்கிரக வணக்கத்லதைப் பற்றி 
வபருமானா் அவ்கா பகிரங்கமாகக் கண்டனம்
வசய்வத ுலறஷிகளக்ு மிுந்தை 
ககாபத்லதையும் வருத்தைத்லதையும் உண்டாக்கிற்று. 

மக்காவிிலாள கஃபாலவ ுலறஷிகா 
மிகவும் பனிதைத் தைலமாகக் வகாண்டாடி 
வந்தைா்கா. அதைன் கமற்பா்லவ அவ்களிடம் 
இருந்தைதைால், அகரபியா முழுதம் மிுந்தை 
வகளரவமும் மதிப்பம் அவ்களக்ு 
ஏற்பட்டிருந்தைத. 

விக்கிரக வணக்கம் இருந்தைால்தைான் 
தைங்களக்ு அந்தைக் வகளரவம் நலலத்திருக்ும் 
என்று ுலறஷிகா கருதினா்கா. 

கமிலம், வவு காலமாககவ விக்கிரக 
வணக்கத்திகல அவ்கா ஈடுபட்டு வந்தைதைால், 
அவ்கா மனத்திகல அத ஆழமாகப் பதிந்த 
விட்டத. அலதைக் லகவிட்டுவிட்டால், 



தைங்களக்ு மிுந்தை தீலம உண்டாும் என்ற 
அச்சமும் அவ்களிலடகய இருந்தைத. 

இக்காரணங்களினால், வபருமானா் 
அவ்கா, விக்கிரக வணக்கத்லதைக் கண்டித்தப் 
கப்வலதை அவ்களால் சகித்தக்வகாாள 
முடியவில்லல. 

அவ்கா அலனவரும் ஒன்று கூடி, 
வபருமானா் அவ்களின் வபரிய தைந்லதை 
அபூதைாலப் அவ்களிடம் வசன்று: 

“உங்கா வயதக்ும், வகளரவத்தக்ும் 
நாங்கா மதிப்ப லவத்தாகளாம். ஆனால், 
அதைற்ும் ஓ்் எல்லல உண்டு. உங்கா தைம்பியின் 
ுமார் நம்முலடய வதைய்வங்கலள 
வவறுக்கிறா் நம் முன்கனா்கலள இகழ்ந்த 
பழிக்கிறா். அவற்லற நாங்கா 
வபாறுத்தக்வகாாள இயலாத இனிகமிலம் 
அவ் அவ்வாறு வசய்யாமல் தைடுத்த 
நறுத்தங்கா. அல்லத அவருடன் நீங்களம் 
கச்ந்த வகாாளங்கா. அவ்வாறு கச்ந்தைால் 
உங்கா இருவருடனம் கபாரிட்டு நம் இரு 
கட்சிகளில் ஒரு கட்சி அழியும்வலர நாங்கா 
ஓ்யமாட்கடாம்” எனக் கூறிச் வசன்றன். 



அபூதைாலப்க்ு இத மிகவும் கவலலலய 
உண்டாக்கிற்று. சமூகத்தைாலரப் 
பலகத்தக்வகாாளவும் விரும்பவில்லல. 
அகதைசமயம் வபருமானா் அவ்கலளக் 
லகவிடவும் மனம் இல்லல. 

இந்நலலயில் வபருமானாலர அலழத்த,
ுலறஷிகா கூறியலதை விவரித்த,"உம்முலடய 
பதிய வகாாலககலளக் லகவிட்டுவிட்டு, உம் 
உயிலரயும் காப்பாற்றிக்வகாாளம்; என் 
உயிலரயும் காப்பாற்றும்! என 
கவண்டிக்வகாண்டா். 

“என் அருலமப் வபரிய தைந்லதைகய, 
நீங்கா எனக்ு உதைவியாயிருந்தைாிலம் சரி, 
இல்லாவிட்டாிலம் சரி, எனக்ு உண்டான இம் 
முக்கிய கடலமலய நான் ஒருகபாதம் லகவிட 
இயலாத. என்லனப் பலடத்த, பாதகாத்த, 
நபித்தவம் அருளிய ஆண்டவன் இட்ட 
கட்டலளகலள மக்களக்ு 
எடுத்தச்வசால்கவன். அவ்கா வணங்ும் 
விக்கிரகங்கலள நான் ஏற்கமாட்கடன். 
அவற்றுக்ு எல்விதை சக்தியும் இல்லல, என்ற 
உண்லமலய அவ்களக்ு விளக்கிக் கூறுகவன். 



அவ்கா விருப்பம் கபால் என்ன 
கவண்டுமானாிலம் வசய்த வகாாளட்டும். 

“வபரிய தைந்லதைகய! என்னலடய வலத 
லகயில் சூரியலனயும், இடத லகயில் 
சந்திரலனயும் லவத்த, இந்தைப் பணிலய விட்டு 
விடும்படி அவ்கா ககாரிய கபாதிிலம், நான் 
ஒருகபாதம் லக விடுவதைாயில்லல ஆண்டவன் 
தைன்னலடய அற்பதை ஆற்றலல 
வவளிப்படுத்தைகவண்டும். அல்லத நான் 
இம்முயற்சியில் உயி் தறக்ககவண்டும். 
அதவலர நான், என் வகாாலகலய 
விடுவதைாயில்லல. எந்தை ஆண்டவனலடய 
கட்டலளலய, நான் நலறகவற்றுகிகறகனா, 
அவன் எனக்ு நச்சயமாக உதைவிபரிவான். 
அவ்களலடய தீலமகளிலருந்த என்லனக் 
காப்பாற்றுவான் என்ற முழுநம்பிக்லக எனக்ு 
உண்டு” என்று கூறினா்கா. 

அலதைக்ககட்ட அபூதைாலப்;"என் 
அருலமச் சககாதைர் ுமாரகர! நீ் எதைற்ும் 
அஞசகவண்டாம். உம்முலடய பணிலயத் 
வதைாட்ந்த வசய்யும்; எவ்விதைத்திிலம் உமக்ுத் 
தீங்ு கநரிடுவலதை நான் பா்த்தக்வகாண்டிருக்க 
மாட்கடன். நீ் உண்லமகய உருவானவ்! 



ஆண்டவனலடய முழுநம்பிக்லகக்ு 
உரித்தைானவ்: உம்முலடய வகாாலகயானத 
இதைர வகாாலககலளக் காட்டிிலம் சிறப்பாக 
இருக்கிறத” என்று கூறினா். 

அதைன் பின்ன், நாயகப் வபருந்தைலக 
முன்னிிலம் பன்மடங்ு, பகிரங்கமாக 
மக்களக்ுப் கபாதைலன வசய்யலானா்கா.  



  

 28. உங்கலள நம்பகிகறாம்
 தைம் வநருங்கிய உறவின்களக்ு 
பகிரங்கமாகப் கபாதைலன வசய்யுமாறு 
ஆண்டவனிடமிருந்த வதைய்வீக வவளிப்பாடு 
வந்தைத. 

வபருமானா் அவ்கா ுலறஷிகலளத் 
தைங்களடன் மக்காவுக்ு அருகில் உாள 
ுன்றுக்ுக் கூட்டிக்வகாண்டு கபாய் 
அக்ுன்றின்மீத நன்றுவகாண்டு, 

ுலறஷிககள! இக்ுன்றின் பின்பறத்தில்
ஒரு பலட உங்கலளத் தைாக்க வந்த 
வகாண்டிருப்பதைாக நான் வசான்னால், அலதை 
நீங்கா நம்பவீ்களா?” என்று ககட்டா்கா. 

“ஆம், நாங்கா நம்பகவாம். ஏவனனில், 
நீங்கா எப்வபாழுதம உண்லமகய 
கப்பவ்கா என்பலதை நாங்கா நன்றாக 
அறிகவாம்” என்றா்கா அவ்கா. 



உடகன நபி வபருமானா், “இலறவன் 
ஒருவகன என்று நீங்கா உண்லமயாக வி்வாசம்
வகாாளவில்லலயானால் உங்கா மீத 
கடுலமயான தன்பம் வந்த இறங்ும் என்று 
இப்வபாழுத நான் எச்சரிக்கிகறன்.” என்றா்கா. 

அவ்கா அவ்வாறு கூறியதம் 
ுலறஷிகளக்ு ககாபம் மிுந்தைத. 

வபருமானா் அவ்களின் வபரிய 
தைந்லதையான அபூலஹப், வபருமானா் 
அவ்கலள அவதூறாகப் கபசியகதைாடு, 
அவ்கலள கநாக்கி மண்லண வாரி இலறத்தைா். 
பின்ன் ுலறஷிகா மனவருத்தைத்கதைாடு 
திரும்பிப் கபாய்விட்டன். 

 



  

 29. எந்தை ஆலசயும் கிலடயாத
 நபிகா நாயகம் அவ்களின் 
அறிவுலரகா வவுகவகமாகப் பரவலாயின. 

அலதைக்கண்ட ுலறஷிகளின் 
ககாபத்தக்ு அளவில்லல. வபருமானா் 
அவ்களக்ுப் பல வழிகளிிலம் தன்பத்லதை 
உண்டாக்கத் வதைாடங்கினா்கா. 

வபருமானா் அவ்களின் அறிவுலரகா 
மற்றவ்களக்ுக் ககட்காதைவாறு ுலறவிகா 
கூச்சலட்டுக் ுழப்பத்லதை விலளவித்தைா்கா. 
அவ்கா எதிரிகலகய அவ்கலள இகழ்ந்த 
பழித்தைா்கா. 

வபருமானா் அவ்கா கஃபாவுக்ுச் 
வசன்று வணங்க இயலாமல் தைலட வசய்தைா்கா. 
அவ்கா கபாும் வழி வநடுகிிலம் முட்கலளப் 
பரப்பி லவப்பா்கா. சிறுவ்கலளயும், 
வம்ப்கலளயும் தூண்டிவிட்டு அவ்கலள 
ஏ்ம்படி வசய்வா்கா. 



வபருமானா் அவ்கா அவற்லறக்கண்டு
கலங்காமல், தைளராமல், ஆண்டவனிடம் முழு 
நம்பிக்லக வகாண்டு தைங்களலடய பனிதைத் 
வதைாண்லட வசவ்வனகவ வசய்த வந்தைா்கா. 

வபருமானா் அவ்களின் உறுதிலயக் 
கண்டு ுலறஷிகா வியப்பற்றா்கா. ஆயினம், 
அவ்களலடய கநாக்கம் என்ன என்பத அந்தை 
மக்களக்ுப் பலப்படவில்லல. 

“உலக ஆலசகய இதைற்ுக் காரணமாக 
இருக்ுகமா?” எனச் சந்கதைகித்த, ுலறஷி 
சமூகத்தப் பிரமுக்கா அலனவரும் ஒன்றுகூடி 
ஆகலாசித்த, உத்பா என்னம் தூதை் ஒருவலர 
வபருமானா் அவ்களிடம் அனப்பிலவத்தைன். 

தூதை் உத்பா வசன்று வபருமானா் 
அவ்கலளக் கண்டா். 

“அருலமச் சககாதைர் பதைல்வகர! தைாங்கா
உய்ந்தை ுடும்பத்தில் பிறந்தைவ்கா. 
நம்மவ்களிகலகய மிுந்தை வகளரவம் 
உலடயவ்கா. அத்தைலகய நீங்கா நம்முலடய 
விக்கிரக வணக்கத்லதை எதி்த்தம், கதைவலதைகலள
இகழ்ந்தம் தைடுத்தம் வருவத உங்களிடம் 



வருத்தைத்லதை உண்டாக்கி வவறுப்பலடயச் 
வசய்கிறத. அவ்வாறு நீங்கா ஈடுபடுவதைன் 
கநாக்கம்தைான் என்ன? மிுந்தை வசல்வத்லதைப் 
வபற்று வசல்வச் சீமானாக கவண்டும் என்ற 
ஆலச இருக்ுமானால் வசால்ிலங்கா. 
ஏராளமான வசல்வத்லதைச் கசகரித்தத் தைந்த 
வபரிய சீமானாகச் வசய்கிகறாம். அல்லத, 

எங்களக்ுத் தைலலலம 
வகிக்ககவண்டும் என்ற விருப்பம் உங்களக்ு 
இருந்தைால் கூறுங்கா எங்களக்ு மட்டும் 
அல்லாமல் அகரபியா கதைசம் முழுவதைற்ுகம 
உங்கலள அரசராக ஆக்கிவிடுகிகறாம். இல்லல. 

அழு மிக்க மங்லகலய அலடய 
கவண்டும் என்ற ஆலச இருக்ுமானால் 
வதைரிவியுங்கா. அழு மிக்க வபண்லண 
உங்களக்ுத் தைருகிகறாம். 

இம்மூன்லறயும் நீங்கா 
விரும்பவில்லலயானால், உங்களிடத்தில் ஏகதைா 
மனக்ககாளாறு இருப்பதைாக நாங்கா 
கருதகிகறாம். அவ்வாறானால், அதைற்ும் 
எங்களலடய வசலவில் சிகிச்லச வசய்வதைற்ுத் 
தையாராக இருக்கிகறாம்” என்றா். 



அவ் கூறியவற்லற வபாறுலமகயாடு 
வசவிமடுத்தை வபருமானா் அவ்கா “கதைாழகர! 
எனக்ுச் வசல்வத்திகலா, தைலலலம வகிக்ககவா,
வபண் ஆலசகயா கிலடயகவா கிலடயாத. 
கமிலம் என் உடலல் ுனகபதைமும் இல்லல. 
நான் ஆண்டவனலடய பிரதிநதி! 
ஆண்டவனின் சிறப்பமிக்க கருலண நலறந்தை 
நற்வசய்திகலள எடுத்தக்கூறவும், 
அவலனப்பற்றி உங்களலடய உாளங்களில் 
அச்சத்லதை ஊட்டவுகம நான் வந்தாகளன். நான் 
வசால்வலதை நீங்கா ஏற்பர்களானால், 
இம்லமயிிலம் மறுலமயிிலம் ்கம் 
வபறுவீ்கா. என்னலடய நற்வசய்திகலள 
அலட்சியம் வசய்த, என்லனப் வபாய்யன் என்று 
கருதினால், உங்களலடய நந்தைலனகலளப் 
வபாறுத்தக்வகாண்டு, அத பற்றி 
ஆண்டவனிடம் முலறயிட்டுவிடுகவன். 
உங்களக்ும் எனக்ும் மத்தியில் அவகன 
தீ்ப்ப அளிக்கட்டும். 

“உங்களக்ு எடுத்தலரக்ும் 
கவதைமானத பரிபூரண கருலணயுாள 
ஆண்டவனால் அருளப்வபற்றத. நீங்கா 
எல்கலாரும் அறிவதைற்காக அரபவமாழியில் அத
வவளியாகி இருக்கிறத. அலதைப் பின்பற்றி 



நடப்பவ்களக்ு நன்லமகளம், அலதைப் 
பறக்கணிப்பவ்களக்ு ஆண்டவனலடய 
தைண்டலனகளம் பற்றி அதில் அடங்கியுாளன. 

“கமகல கூறியுாள கருத்தக்கலள 
உண்லமவயன நம்பி, நற்காரியங்கா 
வசய்பவ்கா எப்வபாழுதம் மகிழ்ச்சிகயாடு 
இருப்பா்கா. இதவலர நான் கூறியலதை நீங்கா 
ககட்டீ்கா.இனி, உங்கா விருப்பம் கபால் 
நடந்த வகாாளலாம்” என்று கூறி முடித்தைா்கா. 

தூத வந்தை உத்பா திரும்பிப் 
கபாய்விட்டா். 

 



  

 30. உயி் தறந்தை உத்தைம்
 தைாங்கா அனப்பிய தூதை் மூலமாக, 
வபருமானா் அவ்கா கூறிய விஷயங்கலள 
ுலறஷிகா அறிந்தைா்கா. 

ஆலசகலளக் காட்டி, வபருமானா் 
அவ்கலள வசப்படுத்தை இயலாத என்பலதை 
ுலறஷிகா நன்ு வதைரிந்த வகாண்டா்கா. 
இனி, வபருமானா் அவ்களக்ு இலடயூறுகா 
உண்டாக்கி, இன்னல்கலள விலளவிப்பத எனத் 
தீ்மானித்தைன் ுலறஷிகா. அவ்வாகற 
வசய்தைன். 

ஒருசமயம், வபருமானா் அவ்கா 
கஃபாவில் நன்று பிரச்சாரம் வசய்த 
வகாண்டிருந்தைா்கா. 

அலதைக்கண்டதம் அடங்காதை ககாபம் 
வகாண்ட ுலறஷிகா, வபருமானா் 
அவ்கலளத் தைாக்கினா்கா. 



அலதை அறிந்தை ஹாரித என்பவ் ஓ்கடாடி 
வந்த, வபருமானா் அவ்களக்ு ஆபத்த 
கநரிடாதைபடி வபருமானா் அவ்களக்ும் 
ுலறஷிகளக்ும் மத்தியில் நன்றுவகாண்டா். 

பல புதிகளிலருந்தம் வீசப்பட்ட 
கத்திகளினால் தைாக்ுண்ட ஹாரித உயி் 
தறந்தைா். 

 



  

 31. பலகவ்களின் தைாக்ுதைல்
 ஒருநாா வபருமானா் அவ்கா, 
கஃபாவின் அருகில் தைனியாக 
நன்றுவகாண்டிருப்பலதைக் கண்ட ுலறஷிகா 
ஒரு கச்லசலயக் வகாண்டு அவ்கா கழுத்லதைச் 
்ற்றி முறுக்க முற்பட்டா்கா. அதைனால், 
வபருமானா் அவ்கா மூச்்த் திணறி மிுந்தை 
இன்னிலக்ு ஆளானா்கா. 

அப்வபாழுத, தைற்வசயலாக அங்கக வந்தை 
அபூபக்க் அவ்கா, அலதைக் கண்டதம், அந்தைச் 
சதிக்கூட்டத்தின் மத்தியில் நுலழந்த, மிுந்தை 
க்டடத்கதைாடு வபருமானா் அவ்கலளக் 
ுலறஷிகளின் பிடியிலருந்த விடுவித்தைா்கா. 

ஆனால், ுலறஷிகா அலனவரும் 
அபூபக்க் அவ்கலளச் சூழ்ந்தவகாண்டு 
தைாக்கினா்கா. அதைனால் அவ்கா மயக்கமுற்று 
்ககழ விழுந்தவிட்டா்கா அவ்கா உண்வற்று
்ககழ கிடந்தைலதைக் கண்டதம் இறந்தவிட்டதைாகக்
கருதி ுலறஷிகா கபாய்விட்டன். 



பிறு வவுகநரம் கழித்தத்தைான், 
அபூபக்க் அவ்கா உண்வு வபற்றா்கா. 

 



  

 32. வகாடுலமயும் தன்பமும் 
சூழ்ந்தைத
 நபிகா நாயகம் அவ்களின் 
பிரச்சாரத்தைால், ஆரம்பத்தில் அவ்கலளப் 
பின்பற்றி இஸலாத்தில் கச்ந்தை வசல்வ்கா. ஒரு 
சிலகர. 

மிுதியானவ்கா ஏலழககள. அவ்கா 
ஆடம்பரம் இல்லாதைவ்கா. அத்தைலகய 
மக்கலள கூட்டிக்வகாண்டு வபருமானா் 
அவ்கா கஃபாவுக்ுப்கபானால், ுலறஷி 
சமூகச் வசல்வந்தை்கா, அவ்கலள 
அலட்சியமாகக் கருதி ஏளனமாக நலகப்பா்கா.

ஆனால், அவ்கா ஏலழகளாக 
இருந்தைதைால்தைான் உண்லம வி்வாசம்-நல்ல 
வகாாலக-என்னம் வசல்வம் அவ்களக்ு 
எளிதில் கிட்டியத. அவ்களலடய உாளங்கா 
வசல்வத்தைாிலம், மமலதையாிலம், மற்ற 
உலகத்வதைாட்பகளாிலம் மா்படாமல் 



பரி்த்தைமாக இருந்தைதைால் தைான் உண்லமயின் 
ஒளியானத அவற்றின்மீத பிரதிபலத்தைத. 

வபருமானா் அவ்களக்ு முன்ன், 
எத்தைலனகயா தீ்க்கதைரிசிகா கதைான்றியுாளன். 
அவ்கலளயும் முதைன்முதைலல் 
பின்பற்றியவ்கா ஏலழககள! 

ஹல்ரத் ஈஸா நபி அவ்களிடம் 
ஆரம்பத்தில் வி்வாசம் வகாண்டவ்கா 
வசம்படவ்கா என்னம் மீன் பிடிப்பவ்ககள! 

ஹல்ரத் நூஹ்நபி அவ்கலளயும் 
முதைலல் ஒப்பக்வகாண்டவ்கா ஏலழககள! 

அத்தைலகய ஏலழ முஸலம்கலள மக்கா 
வாழ் ுலறஷிகா வசால்லமுடியாதை 
தன்பத்திற்ு ஆளாக்கினா்கா. அவ்கா வசய்தை 
வகாடுலமகளக்ு அளகவ இல்லல; விவரிக்க 
இயலாதை வதைால்லலகா. 

அத்தைலகய வகாடுலமகளக்ு ஆளான 
ஆண்களம் வபண்களம் பல். ஆயினம் 



அவ்கா தன்பங்கலளச் சகித்தக்வகாண்டு, 
வகாாலகயில் உறுதிகயாடு திகழ்ந்தைா்கா. 

 



  

 33. அன்னிய நாட்டில் சூழ்ச்சி
 முஸலம்கா படும் தன்பங்கலளக் 
காணச் சகியாதை வபருமானா் அவ்கா, 
மக்காலவ விட்டு அபிசீனியா நாட்டுக்ுப்கபாய் 
ுடிகயறுமாறு கட்டலள இட்டா்கா. 

அவ்வாகற அவ்கா அபிசீனியாவுக்ுச் 
வசன்று ுடி புந்தைா்கா. 

அப்வபாழுத அந்தை நாட்லட நஜஜா்ட 
என்ற கிறிஸதவ அரச் ஆட்சிபரிந்த வந்தைா். 

முஸலம்கா மக்காவிலருந்த 
வவளிகயறி அபிசீனியாவுக்ுச் வசன்றலதை 
அறிந்தை ுலறவிகா அப்வபாழுதம் 
விட்டுவிடவில்லல. 

அபிசீனியா அரசருக்ும் அங்ு 
வசல்வாக்ுாள சில பாதிரியா்களக்ும் 
விலலமதிப்பாள பல பரி்கலள சில தூதை்கா 
மூலம் அனப்பி, அரசரிடம் ககாா மூட்டி, 



முஸலம்கலள திரும்ப அலழத்த வருவதைற்ு 
ஏற்பாடு வசய்தைா்கா ுலறஷிகா. 

ுலறஷிகளின் தூதை்கா அரசரிடம் 
பரி்கலள அளித்த, 

“எங்கா மக்கா நகரத்தில், சில் பதிய 
மதைத்லதை உண்டாக்க முற்பட்டா்கா. அதைனால், 
நாங்கா அவ்கலளக் கண்டித்கதைாம். அவ்கா 
இப்வபாழுத இங்கக வந்திருக்கின்றன். 
அவ்கலள சலபக்ு வரவலழத்த விசாரித்த 
எங்களிடம் ஒப்பலடக்ககவண்டும்” என்று 
ககாரினா்கா. 

பாதிரிகளிடமும் பரி்ப் வபாருாகலளக் 
வகாடுத்தத் தைங்களக்ு ஒத்தலழப்ப நல்ுமாறு 
ககட்டுக் வகாண்டா்கா. 

மறுநாா அரச், ுடிவபய்ந்த வந்தாள 
முஸலம்கலள சலபக்ு வரவலழத்த,” நீங்கா 
கிறிஸதவ மதைத்தக்ும், விக்கிரக 
வழிபாட்டுக்ும் விகராதைமாக கவறு எந்தை 
மாதிரியான பதிய மதைத்லதை உண்டாக்கி 
இருக்கிி்கா?” என்று ககட்டா். 



ுடிகயறி வந்தைவ்களின் சா்பாக, 
அபூதைாலப் அவ்களின் ுமாரரும், அல 
அவ்களின் சககாதைரருமான ஜஃப் எழுந்த, 
“கமன்லம மிக்க அரச் அவ்ககள! 
எங்களலடய நலலலமலயச் சற்று 
கருலணகயாடு ககட்பர்களாக, நாங்கா 
மூடநம்பிக்லகயிிலம், அநாகரிகத்திிலம் மூழ்கி 
இருந்கதைாம்; மரம், கல், உகலாகத்தினால் 
உருவாக்கப்பட்ட விக்கிரகங்கலள வணங்கி 
வந்கதைாம். வசத்தை பிராணிகலள உணவாக உண்டு
வகாண்டிருந்கதைாம். வபண்கலளக் வகால்வலதைப்
வபருலமயாக எண்ணி வந்கதைாம். அன்ப, 
உபசரிப்ப, மனிதைாபிமானம் இலவ எங்களிடம் 
அறகவ கிலடயாத. அவதூறான வசாற்கலளகய 
எப்கபாதம் கபசிக்வகாண்டிருந்கதைாம். 
எந்தைவிதைமான சட்ட திட்டங்களக்ும் நாங்கா 
உட்பட்டு நடக்காமல், பலாத்காரமும் 
வன்முலறச்வசயல்களகம அறிந்திருந்கதைாம். 
்ருக்கமாகச் வசான்னால், மிருகங்கலளப் 
கபாலகவ நாங்கா காலம் கழித்கதைாம்; 
அத்தைலகய தைாழ்ந்தை நலலயிலருந்தை எங்களிடம் 
கருலணவகாண்டு எங்களக்ு நல்வழி 
காட்டுவதைற்காக, இலறவன் எங்களிலருந்கதை 
ஒருவலர அனப்பினான். அவ்கா வபய் 
முஹம்மத. அவ்கா ஹல்ரத் 



அப்தல்லாஹ்வின் ுமார்; அப்தல் முத்தைலபின்
கபர்; அபூதைாலபின் சககாதைர் ுமார். 
அவ்களலடய உய்ுடிப்பிறப்லபயும், 
உாளத்தூய்லமலயயும், சத்தியத்லதையும், நல்ல 
நடத்லதைலயயும், மனிதை இனத்தின்மீத 
அவ்களக்ு உாள கருலணலயயும் நாங்கா 
நன்ு அறிந்கதைாம். ஆண்டவன் ஒருவகன 
என்றும், அவனக்ு இலணயாக மற்ற எலதையும் 
கருதைக்கூடாது என்றும் வற்பறுத்திக் 
கூறியகதைாடு தைாம் ஆண்டவனலடய நபி 
என்பலதை ஏற்ும்படியும் அவ்கா எங்களக்ு 
அறிவுலர கூறினா்கா. விக்கிரக வணக்கம் 
கூடாத எனக் கண்டித்தைா்கா. 

“உண்லமகய கப்மாறும், வசான்ன 
வசால்லலக் காப்பாற்றும்படியும், இரக்கம் 
உாளவ்களாக இருக்ுமாறும், மற்றவ்களக்ு 
உரிய கடலமகலளச் சரிவரச் வசய்த 
நலறகவற்றும்படியும் எங்களக்ுக் 
கற்பித்தைா்கா. 

“வபண்கலள இழிவுபடுத்திக் 
ககவலமாக நடத்தைக்கூடாத; அநாலதைகளின் 
வபாருாகலள அபகரிக்கக்கூடாத என்றும் 
பாவச் வசயல்களிலருந்த விலகி, ஆண்டவன் 



ஒருவலனகய வணங்ும்படியும், அவன் 
வழியில் ஏலழகளக்ு உதைவி பரியும்படியும் 
கட்டலளயிட்டா்கா. இலவகய எங்கா 
வபருமானா் அவ்களின் அறிவுலரகா! 

“அவ்கலள மதித்த, அவ்களிடம் 
வி்வாசம் வகாண்டு அவ்களலடய 
அறிவுலரகலள நாங்கா கலடப்பிடித்கதைாம். 
இவற்றின் காரணமாக, எங்கா நகரத்தச் 
சமூகத்தின் எங்கலளப் படுத்தியபாடு 
வகாஞசம் அல்ல; இலழத்தை தன்பங்களக்ும் 
வகாடுலமகளக்ும் அளகவ இல்லல. அதைனால்,
நாங்கா வீடு வாசல்கலளத் தறந்த, மலனவி 
மக்கலளப் பிரிந்த, வபாருாகலளயும் இழந்த, 
ந்க்கதியான-நராதைவரான நலலயில், 
உங்களலடய பரந்தை மனப்பான்லமலயயும், 
உய்வான கபாக்லகயும் அறிந்த, உங்கா 
நாட்டில் அலடக்கலம் ஆகனாம். 

ஆலகயால், கமன்லமக் ுணம் உலடய 
தைாங்கா, எங்களக்ு ஆதைரவு காட்டுமாறு 
ககட்டுக்வகாாகிகறாம்.” என்று கூறினா். 

ஜஃப் கூறிய அவ்வுலரகா அரசனின் 
உாளத்லதை வநகிழச்வசய்தைத. கமிலம், அரப 



நாட்டில் கதைான்றிய நபி வபருமானா் 
அவ்களின் அறிவுலரகலள 
அறிந்தவகாாளகவண்டும் என்ற ஆவிலம் 
அவருக்ு உண்டாயிற்று. 

அரச், ஜஃபரிடம், “உங்களலடய நபி 
அவ்களக்ு வவளியான கவதைத்திலருந்த சில 
புதிகலளக் கூறும்” என்று ககட்டா். 

திருக்ு் ஆனில் ஹல்ரத் ஈஸதா 
அலலஹிஸலலாம் அவ்களின் 
பிறப்லபப்பற்றிய “ஸுரத்த ம்யம்” என்ற 
அதிகாரத்தின் ஆரம்ப வாக்கியங்கலள எடுத்த 
ஓ்தினா் ஜஃப். 

வசாற்களின் கம்பரரமும், அவற்றின் 
உண்லமயான கருத்தக்களம் வமாழியின் 
அழும், கருத்தச் வசறிவும் அரசரின் உாளத்லதை 
ஈ்த்தைத. 

உடகன அரச்,"கடவுா மீத சத்தியமாக 
இம்வமாழியும், இன்ஜீிலம் (ஈஸா நபி 
அவ்களக்ு வவளியான கவதைமும்) ஒகர 
தீபத்திலருந்த வவளியான ஒளிககள!” என 
உரக்கக் கூறினா். 



ுலறஷி தூதை்களிடம் முஸலம்கலள 
ஒப்பலடக்க மறுத்த விட்டா் அரச். 

 



  

 34. அபிசீனியா அரசரின் ஆதைரவு
 ஈஸா நபி அவ்கா இலறதூதை் என்பகதை 
முஸலம்களின் வகாாலக. 

ஆனால், கிறிஸதவ்ககளா, அவ்கலளக்
கடவுளின் ுமார் என்பதைாககவ 
கருதியிருக்கின்றன். 

அரச் கிறிஸதவ் ஆனதைால், 
முஸலம்களின் வகாாலகயானத கிறிஸதவ 
மதைத்தக்ு மாறுபாடாக இருப்பலதை 
எடுத்தக்காட்டி, முஸலம்களிடம் 
அவ்வரசருக்ுப் பலகலமலய உண்டாக்க 
கவண்டும் என்று ுலறஷித் தூதை்கா 
கருதினா்கா. 

மறுநாா தூதை்களின் தைலலவ் அரசரிடம் 
வசன்று,"அரச் அவ்ககள! ஈஸா நபி 
அவ்கலளப்பற்றி முஸலம்களின் வகாாலக 
எத்தைலகயத என்பத உங்களக்ுத் வதைரியுமா?” 
என்று ககட்டா். 



அரசரும் அலதைத் வதைரிந்த வகாாளக் 
கருதி, முஸலம்கலள சலபக்ு அலழத்த 
வருமாறு கட்டலள இட்டா். 

முஸலம்களக்ு இவ்விஷயம் 
வதைரிந்தைதம் கவலலயலடந்தைன். ஆயினம், நம் 
வபருமானா் அவ்களின் கட்டலளப்படி 
உண்லமலயக் கூறுகவாம்; நடப்பத 
நடக்கட்டும் என்ற எண்ணத்கதைாடு அரச 
சலபக்ுச் வசன்றன். 

அவ்களிடம், “ம்யமுலடய 
ுமாரராகிய ஈலா அவ்கலளப்பற்றி உங்கா 
வகாாலக என்ன?” என்று ககட்டா் அரச். 

அதைற்ு ஜஃப், “ஈஸா நபி அவ்கா 
ஆண்டவனலடய அடியா் என்றும், 
அவனலடய தூதை் என்றும், எங்கா நபி 
அவ்கா எங்களக்ு அறிவுறுத்தியுாளா்கா” 
என்று வசான்னா். 

அப்வபாழுத அரச், “இலறவன் கபரில் 
சத்தியமாக ஈஸதா நபி அவ்கலளப்பற்றி நீங்கா
என்ன வசான்்ன்ககளா அலதைக் காட்டிிலம் 
எாளளவு கூட அதிகமாக எதவும் வசால்ல 



முடியாத” என்று வசான்னா். சலபயில் இருந்தை 
பாதிரியா்கா அலதைக் ககட்டதம் 
வருத்தைமுற்றன். 

இனி, தைங்களலடய எண்ணம் எதவும் 
லககூடாத என்று கருதிய ுலறஷிகளின் 
தூதை்கா மக்காவுக்ுத் திரும்பிவிட்டன். 

 



  

 35. பழி வாங்ும் எண்ணம் 
இல்லல
 ுலறஷிகளின் தூதை்கா 
அபரசீனியாவிலருந்த தைங்கா எண்ணம் 
கதைால்வியுற்றுத் திரும்பி வந்தை வசய்திலய 
அறிந்தை ுலறஷிகா மிகவும் ககாபம் 
அலடந்தைன். 

வபருமானா் அவ்களக்ு முன்னிிலம் 
அதிகமாகத் வதைால்லலயும் தன்பமும் 
வகாடுக்கத் வதைாடங்கின். அதைனால் 
வபருமானா் அவ்களலடய ஊக்கம் சிறிதம் 
தைளரவில்லல. 

வபருமானா் அவ்களின் சிறிய தைந்லதை 
ஹம்ஸா மாவீர்; கவட்லடயாடுவதில் 
விருப்பம் உலடயவ். விடியற்காலலயில் 
வில்லல எடுத்தக்வகாண்டு வவளிகய 
பறப்பட்டுப்கபாய் மாலலயில் திரும்பவா். 



அவ் ுலறஷிகளிடம் வநருங்கிய 
வதைாட்ப வகாண்டிருந்தைா். அவ்களலடய 
நன்மதிப்லபயும் வபற்றிருந்தைா். 

அவகரா இஸலாத்லதை தைழுவவில்லல. 
ஆனாிலம் வபருமானா் அவ்களிடம் மிுந்தை 
அன்ப வகாண்டிருந்தைா். 

ஒருநாா அவ் கவட்லடக்ுப் 
கபாயிருந்தைா். அப்வபாழுத, வபருமானா் 
அவ்களின் பலகவன்; ுலறஷித் 
தைலலவ்களின் ஒருவன், இஸலாத்லதை கவகராடு
ஒழிப்பகதை தைன்னலடய கநாக்கமாகக் 
வகாண்டவன் வபருமானா் அவ்களின் 
தைலலயில் கல்லால் அடித்தக் 
காயப்படுத்திவிட்டான். 

அந்தைக் வகாடியவனின் வசயலல, 
கவட்லடயிலருந்த திரும்பி வந்தை ஹம்ஸா 
அவ்கா அறிந்தைதம், அடங்காக் ககாபத்கதைாடு, 
அவலனத் கதைடிப்கபானா்.  

அவகனா ஒ் இடத்தில் உற்சாகமாய் 
ககளிக்லகயில் ஈடுபட்டிருந்தைான். உடகன 



அவன் மீத அம்லப எய்த அவன் தைலலலயக் 
காயப்படுத்திவிட்டா். 

அதைன் பின்ன்,உடகன 
கஃபாவுக்ுப்கபாய், வபருமானா் அவ்கலளக் 
கண்டு, “முஹம்மகதை! கவலலப்படாதீ்! 
உம்லமத் தைாக்கியவலனப் 
பழிவாங்கிவிட்கடன்” என்றா். 

“எப்படி?” என்று ககட்டா்கா 
வபருமானா் அவ்கா. 

“அம்ப எய்த, அந்தை மூடனின் தைலலலய 
உலடத்தவிட்கடன்” என்றா் ஹம்ஸா, 

“என் அருலமச் சிறிய தைந்லதைகய 
இஸலாத்திற்ு விகராதைமாயிருப்பவ்கலளப் 
பழிவாங்ககவண்டும் என்பத என் கநாக்கம் 
அல்ல. அவ்கலளத் தன்பறுத்தவதிிலம் 
எனக்ுப் பிரியம் இல்லல. ஆனால் நீங்கா 
இஸலாத்தில் கச்வததைான் எனக்ு மகிழ்ச்சிலய
அளிக்ும்” என்று வபருமானா் அவ்கா 
கூறினா்கா. 



உடகன ஹம்லா அவ்கா, “அகதை 
கநாக்கத்கதைாடு தைான் நான் இங்கக வந்கதைன்” 
என்று கூறி, கலமா ஒதி, இஸலாத்தில் 
கச்ந்தைா்கா. 

 



  

 36. வகாலலச் வசயிலக்ுப் பரிசா?
 ஹம்ஸா அவ்கா இஸலாத்தில் கச்ந்தை 
வசய்திலயக் ுலறஷிகா அறிந்தைன். அதைனால் 
முன்னிிலம் அதிகமாக வருத்தைம் 
அலடயலானா்கா. 

இஸலாத்தின் வள்ச்சிலய எவ்வாறு 
தைடுப்பத என அவ்கா இரகசியமாகவும், 
பகிரங்கமாகவும் கூடி கயாசித்தக் 
வகாண்டிருந்தைா்கா. 

வபருமானா் அவ்களக்ும், 
முஸலம்களக்ும் ுலறஷிகா அளவற்ற 
வகாடுலமகலளயும் இலடயூறுகலளயும் 
வசய்தைா்கா. அவற்றால் எவ்விதைப் பயலனயும் 
காணாமல் அிலத்தப் கபாய்விட்டன். 

அப்வபாழுத வகாடுலமகய உருவான 
அபூஜஹில் ுலறஷித் தைலலவ்கலள எல்லாம் 
அலழத்த, 



“அன்பா்ந்தை ுலறஷிககள 
உங்களலடய மதைம் 
ககவலப்படுத்தைப்படுகின்றத. உங்களலடய 
மூதைாலதைய் பழிக்கப்படுகின்றன். நீங்கா 
வணங்ும் விக்கிரகங்கா நந்திக்கப்படுகின்றன. 
இன்னம் உங்களக்ு உண்ச்சி 
உண்டாகவில்லல, நீரில் மூழ்கியாவத நீங்கா 
உயி் இழக்கக்கூடாதைா? தைன்னந்தைனியாக ஒரு 
மனிதைன் நன்றுவகாண்டு நம்லமப் பழிப்பதம் 
அலதைப் பா்த்தக்வகாண்டு நாம் ஒன்றும் வசய்ய 
இயலாமல் வவறுமகன இருப்பதம் 
வவட்கப்படத்தைக்கத அல்லவா? 
இவற்லறவயல்லாம் இனி என்னால் 
சகித்தக்வகாாளமுடியாத. அரபிய்ககள! 
உங்களலடய வீரமும், ்தைந்திரமும் 
மாய்ந்தவிட்டனகவா! நாம் ககாண்ழகளா? 
உங்களில் யா் அந்தை முஹம்மலதைச் சிரச்கசதைம் 
வசய்த வருகிறாகரா, அவருக்ு அத்தைலகய 
வதைாண்டுக்காக நான் நூறு ஒட்டகங்கா பரிசாக 
வழங்ுகின்கறன்” என்று உரக்கக் கூவினான். 

அபூஜஹிலன் இந்தைச் வசாற்கா, 
ுலறஷிகளக்ு எரிகின்ற வநருப்பில் 
எண்வணலய ஊற்றியதகபால் ஆகிவிட்டத. 



அந்தைக் கூட்டத்திலருந்த ஒருவ் எழுந்த 
அபூஜஹலல கநாக்கி “நீ் ுறிப்பிட்ட 
காரியத்லதை நான் வசய்த வருகிகறன்; ஆனால் நீ்
வசான்ன வாக்லக நலறகவற்றுவதைாக, எனக்ு 
உறுதி அளிக்ககவண்டும்” எனக் ககட்டா். 

உறுதிவமாழி ககட்டவ் யா்? 
இஸலாத்தின் மீத கடுலமயான பலக வகாண்டு 
பலலர தன்பறுத்தியவ். இவ் கத்தைாப் 
என்பவரின் மகன் உம்.ுலறஷிகளின் 
வகளரவமான ுடும்பத்லதைச் கச்ந்தைவ். 

உடகன அபூஜஹில், உலரக் கஃபாவுக்ு 
லழத்தக் வகாண்டுகபாய், ுலறஷிகா வபரிதைாக
மதிக்ும் ஹ'பல் முன் நன்று."நான் வகாடுத்தை 
வாக்லக நலறகவற்றுவதைாக” உறுதிவமாழி 
கூறினான். 

ு பலகவலரக் வகால்ிலம் வலர, கவறு 
எவ்விதை ்கத்லதையும் நாடுவத இல்லலு என 
உமரும் உறுதி வசய்தைா். 

 



  

 37. ஆத்திரம் தைணிந்தைத
 வபருமானா் இருக்ும் இடத்லதை 
கநாக்கி உம் உருவிய வாளடன் பறப்பட்டுச் 
வசன்றா். 

வழியில் அவருலடய நண்ப் 
ஒருவ்,"இவ்வளவு கவகமாக எங்கக 
கபாகிி்?” என்று ககட்டா். 

நடந்தைவற்லறயும், தைாம் 
எடுத்தக்வகாண்ட உறுதிவமாழிலயயும் 
விவரமாகக் கூறினா் உம். 

“இஸலாத்லதை அழித்த, அலதைப் 
பிரச்சாரம் வசய்பவலர வகாலலச் வசய்ய 
பறப்பட்டு விட்டீகர! உம்முலடய சககாதைரியும், 
லமத்தனரும் முஸலமாக இருக்கிறா்ககள! 
அத உமக்ுத் வதைரியாதைா? முதைலல் அவ்கலளத் 
திருத்தம், நயாய உண்வும் வவட்கமும் 
உம்மிடமும் இருக்ுமானால், முதைலல் 



உம்முலடய வீட்லடச் சீ்படுத்தம்” என்றா் 
நண்ப். 

அலதைக்ககட்ட உமருக்ுக் ககாபக் கனல் 
வகாழுந்தவிட்டத! 

உடகன, அவ் தைம்முலடய சககாதைரி 
வீட்டுக்ுப்கபாய்க் கதைலவ தைட்டினா். 

அப்வபாழுத அவ் சககாதைரியும், 
லமத்தனரும் திருக்ு்ஆலன 
ஓ்திக்வகாண்டிருந்தைன். 

அந்தை ஒலயானத உமரின் காதில் 
விழுந்தைத. 

திருக்ு்ஆன் எழுதைப்பட்ட சில 
தைாாகலள மலறத்த லவத்தவிட்டுக் கதைலவத் 
திறந்தைா். 

உம் உாகள நுலழந்தைதம்,"இங்கக நான்
ககட்ட சப்தைம் என்ன?” என்று ககட்டா். 



“ஒன்றும் இல்லலகய!” என்றா் 
சககாதைரி. 

“நான்தைான் என் காதைாரக் ககட்கடகன; 
நீங்கா இருவரும் நம்முலடய பராதைன மதைத்லதை 
பறக்கணித்த விட்டீ்கா” என்று 
கூறிக்வகாண்கட, லமத்தனலர 
லநயப்பலடக்கத் வதைாடங்கினா் உம். தைம் 
கணவலரக் காப்பாற்ற முற்பட்ட சககாதைரிலய 
உம் அடித்தைதில், அவருக்ு இரத்தைக்காயம் 
உண்டாயிற்று. 

அந்தை நலலயில், தைம் சககாதைரலரப் 
பா்த்த,"நீங்கா என்ன கவண்டுமானாிலம் 
வசய்த வகாாளங்கா. இஸலாம் எங்கா 
மனத்லதைவிட்டு ஒருகபாதம் அகலாத” என்று 
தணிகவாடு கூறினா் சககாதைரி. 

சககாதைரியின் இரத்தைக் காயத்லதையும், 
மனஉறுதிலயயும் கண்ட உம் உாளம் 
வநகிழலானா். 

அவ்கலள அன்படன் கநாக்கி,"நீங்கா 
ஓ்திக்வகாண்டிருந்தைலதை எனக்ுக் காட்டுங்கா” 
என்று ககட்டா் உம், அங்க்த்தி 



வசய்தவகாண்டு வந்தை ஹல்ரத் உமரிடம் 
திருக்ு்ஆன் எழுதைப்பட்ட சில தைாாகலளக் 
வகாண்டுவந்த, அச்சத்தடன் லவத்தைா் சககாதைரி.

அவற்லற ஓ்தி யுண்ந்தைதம் உம் 
உாளம் வநகிழ்ந்த பரவசம் ஆனா். 

 



  

 38. பலகவரின் மனமாற்றம்
 சககாதைரி வீட்டிலருந்த உம் மன 
அலமதிகயாடு, வபருமானா் அவ்கா 
இருக்ும் இல்லம் கநாக்கிச் வசன்றா். 

அப்வபாழுத வபருமானா்அ்க்கம் 
என்பவருலடய விசாலமான வீட்டில் 
இருந்தைா்கா. 

தன்பறுத்தைப்பட்ட முஸலம்கா பல் 
அங்கக கூடி, தைங்களலடய வணக்கத்லதை 
நலறகவற்றி வந்தைன். 

அபூஜஹில் விடுத்தை அறிவிப்லபயும், 
உம் வாளடன் பறப்பட்டலதையும் முஸலம்கா 
அறிந்த மிகவும் பயத்கதைாடு இருந்தைா்கா. 

ஏவனனில், உமரின் சககாதைரி வீட்டில் 
நகழ்ந்தைத எதவும் எவருக்ுகம வதைரியாத 



உம் வந்த, அலடக்கப்பட்டிருந்தை 
கதைலவத் தைட்டினா். அப்வபாழுதம் அவ் 
லகயில் வாா இருந்தைத. 

திகில் அலடந்திருந்தை முஸலம்கா 
கதைலவத் திறக்கத் தையங்கினா்கா. 

அப்வபாழுத ஹம்ஸா அவ்கா 
முஸலம்கலள கநாக்கி,"உமலர உாகள 
வரவிடுங்கா. அவ் நல்ல கநாக்கத்கதைாடு 
வந்தைால் சரி, இல்லலயானால் அவ் லகயிிலாள
வாலளக்வகாண்கட, அவருலடய தைலலலயக் 
வகாய்தவிடுகவன்” எனத் தணிகவாடு 
கூறினா்கா. 

கதைவு திறக்கப்பட்டத. உம் உாகள 
வந்தைா். 

வபருமானா் அவ்கா எதிகர 
வசன்று'உமகர, நீ் என்ன கநாக்கத்கதைாடு இங்ு 
வந்தீ்?” என்று ககட்டா்கா. 

அவ்களலடய வா்த்லதையானத, 
உமலர நடுங்கச் வசய்தவிட்டத. 



உம் மிகவும் பணிகவாடு,"இஸலாத்லதை 
ஒப்பக்வகாாவதைற்காக” என்று கூறினா். உடகன
வபருமானா் அவ்கா, “அல்லாஹ? அக்ப்” 
(ஆண்டவன் மிக உய்ந்தைவன்) என உரக்கக் 
கூறினா்கா. 

அங்கக இருந்தை அலனவரும் உடகன 
அவ்ககளாடு கச்ந்த,"அல்லாஹூ அக்ப்” என
முழங்கினா்கா. 

மக்காவில் இருந்தை மலலகளில் எல்லாம் 
எதிவரால கிளம்பின! உம் முஸலம் ஆனதம், 
இஸலாமிய வரலாற்றில் ஒரு திருப்பம் 
உண்டாயிற்று. 

அதவலர முஸலம்களின் எண்ணிக்லக, 
மிகக்ுலறந்தை அளவில் இருந்தைதைால், தைங்கா மதை 
சம்பந்தைமான காரியங்கலளப் பகிரங்கமாக 
நடத்தை இயலாமல் இருந்தைத. 

உம் இஸலாத்லதைத் தைழுவியதம் 
நலலலமகயா மாறிவிட்டத! உம் இஸலாத்லதை
தைழுவிய வசய்திலய எல்கலாருக்ும் அவ்ககள 
அறிவித்தைா்கா. 



அதைன்பின்ன், முஸலம்கா கஃபாவில் 
எவ்விதை பயமும் இல்லாமல் வதைாழுலகலய 
நலறகவற்றினா்கா. 

 



  

 39. வகாடுலமயான 
உடன்படிக்லக
 வீரத்தைன்லமயும், அறிவுக்கூ்லமயும் 
நலறந்தை உம் அவ்களம், ுலறஷிகளின் 
மதிப்லபப் வபற்றிருந்தை வீர் ஹம்ஸா 
அவ்களம் இஸலாத்லதைத் தைழுவியத மக்காவில்
இருந்தை ுலறஷிகளக்ு இடிவிழுந்தைத 
கபாலாயிற்று. 

கமிலம், பல் இஸலாத்லதைத் 
தைழுவினா்கா. இஸலாம் வள்ந்தவகாண்கட 
வந்தைத. முஸலம்களின் வதைாலககயா நாளக்ு 
நாா வபருகிக்வகாண்டிருந்தைத. 

இவற்லறக் கண்ட ுலறஷிகளக்ு 
மனம் வபாறுக்கவில்லல. அவ்கா 
லகக்வகாண்ட முயற்சிகா யாவும் வீணாயின. 

எனினம், வபருமானா் அவ்கா 
ுடும்பத்தைாரில் பல் இஸலாத்லதைத் 



தைழுவவில்லல. ஆனாிலம் அவ்கா 
வபருமானா் அவ்களிடம் அபிமானம் 
வகாண்டு உதைவி பரிந்த வந்தைா்கா. அதகவ 
தைங்களலடய கநாக்கம் நலறகவறாதைதைற்ுக் 
காரணம் என்பலதைக் ுலறஷிகா உண்ந்தைா்கா,

எனகவ, வபருமானா் அவ்களின் 
ுடும்பத்தினலரக் கட்டுப்படுத்தி 
லவத்தவிட்டால், தைங்களலடய கநாக்கம் 
ஈகடறும் என்று ுலறவிகா கருதினா்கா. 

எல்கலாரும் ஒன்றுகூடி, ஓ்் 
உடன்படிக்லக வசய்தைா்கா. 

அந்தை உடன்படிக்லக ்கழ்க்கண்டவாறு: 

“முஹம்மலதைக் வகாலல 
வசய்யப்படுவதைற்காக, அவருலடய 
ுடும்பத்தைாரான பனூ ஹாஷிம்கா, அவலர 
நம்மிடம் ஒப்பலடக்ககவண்டும், அவ்வாறு 
வசய்யாவிடில், பனஹாஷிம் 
ுடும்பத்தினகராடு ுலறவிகா எவரும் 
நட்பறவு லவத்தக்வகாாளக்கூடாத. 
அவ்களிடமிருந்த எலதையும் வாங்ககவா, 
வகாடுக்ககவா கூடாத. அவ்களடன் கசரவும் 



கூடாத. அவ்களக்ு உணவுப்வபாருாகா 
கிலடப்பதைற்ு இடம் வகாடுக்கவும் கூடாத”. 

இவ்வாறு எழுதி கஃபாவின் முன் 
வதைாங்கவிட்டன். 

அலதை அறிந்தை அபூதைாலப் அவ்கா, 
கவறு வழி இல்லாமல் தைங்கா ுடும்பத்தின் 
அலனவலரயும் கூட்டிக்வகாண்டு, மக்காவுக்ு 
அருகில் உாள தைமக்ுச் வசாந்தைமான 
பாளத்தைாக்கில் தைங்கினா்கா. 

அங்கக உணவு கிலடக்காமல் இலல, 
தைலழ, ுலழகலள உண்டா்கா. பசியினால் 
ுழந்லதைகா வீறிட்டு அழுதைன. அந்தை 
அழுலகலய வவளிகயயிருந்த ககட்டுக் 
ுலறஷிகா மகிழ்ச்சி அலடந்தைன். 

 



  

 40. உடன்படிக்லக ஒழிந்தைத
 வபருமானா் அவ்களம், அவ்களின் 
ுடும்பத்தினரும் ்மா் மூன்று ஆண்டுகா 
உணவு இல்லாமல் தன்பற்றுக் 
வகாண்டிருந்தைன். 

இறுதியாக, ுலறஷிகளிகலகய தையாள 
ுணமும், நயாய உண்ச்சியும் உாள சில், 
தன்ப நலலலயக் காணப்வபாறுக்காமல், 
உடன்படிக்லகலயயும் மீறி 
உணவுப்வபாருாகலள அனப்பி லவத்தைா்கா. 

வநருங்கிய உறவினரான ஹிஷாம் 
என்பவரும் இரகிசயமாகச் சிலகவலளகளில் 
தைானியங்கலள அனப்பவா். 

அபூதைாலப் அவ்களின் சககாதைரி 
மகனான ஸசிலபரிடம் அவ் வசன்று, “நீ் 
மட்டும் நன்றாக உண்டு ்கமாக இருக்கிி்! 
ஆனால், உம்முலடய மாமாவிடகமா ஒரு 
தைானியம் கூட இல்லலகய. அவ்கா இப்படி 



தன்பற்றுக்வகாண்டிருப்பத உமக்ுச் 
சம்மதைம்தைானா? என்று ககட்டா். 

அதைற்ு ஸூலப், “நான் ஒருவன் என்ன 
வசய்யமுடியும்? என்கனாடு ஒருவராவத 
கச்வதைாயிருந்தைால், அந்தை நயாயமற்ற 
உடன்படிக்லகலய நாகன கிழித்த 
எறிந்தவிடுகவன்” என்றா். 

“நான் உம்கமாடு கசருகிகறன்” என்றா் 
ஹிஷாம். 

இருவரும் முத்யிம் என்பவருலடய 
இல்லத்தக்ுச் வசன்றா்கா. வழியில் 
அவ்ககளாடு கவறு மூவரும் கச்ந்தைா்கா. 

எல்கலாரும் ஆகலாசித்தக் காலலயில் 
கஃபாவுக்ுப்கபாய் முடிவு வசய்வதைாகத் 
தீ்மானித்தைா்கா. 

மறுநாா காலலயில் 
கஃபாவுக்ுப்கபானதம், அங்கிருந்தை மக்கலள 
கநாக்கி, “மக்கா வாசிககள! நாம் அலனவரும் 
்கமாகக் காலம் கழிக்கிகறாம். பனூ ஹாஷிம் 



ுடும்பத்தைா், உணவும் தைண்ணிரும் இல்லாமல் 
வாடுகின்றா்கா. ஆண்டவன் கபரில் 
சத்தியமாக இந்தை அக்கிரமமான 
உடன்படிக்லகலயக் கிழித்த எறியும் வலர நான் 
்ம்மா இருக்கமாட்கடன்” என்றா் ஹ'லப், 

உடகன அபூஜஹில் எழுந்த, இந்தை 
உடன்படிக்லகலயக் கிழிக்க யாராிலம் 
முடியாத” என்றா். 

அப்கபாத ஸம் ஆ என்பவ் எழுந்த."நீ 
வபாய் வசால்ிலகிறாய்; இலதை எழுதம்கபாத 
நாங்கா யாருகம இதைற்ுச் சம்மதைம் 
அளிக்கவில்லலகய” என்றா். 

பின்ன் மூவரும் கச்ந்த ஆயுதைங்கா 
சகிதைமாய், பனூ ஹாஷிம்கா இருக்ும் 
பாளத்தைாக்ுக்ுச் வசன்று அவ்கா 
அலனவலரயும் அலழத்த வந்தவிட்டன். 

 



  

 41. அன்பம் ஆதைரவும் மலறந்தைத
 வபருமானா் அவ்களின் வபரிய தைந்லதை 
அபூதைாலப் அவ்கா வசிலத்திய அன்பக்ும் 
வசய்தை தியாகங்களக்ும் அளவில்லல. 

அதைனால் அவ்கா, அகரபிய்களலடய 
பலகலமலயப் வபறகவண்டியதைாயிற்று. 
வபருமானா் அவ்களம் அளவற்ற அன்ப 
வகாண்டிருந்தைா்கா. 

ஒருசமயம், அபூதைாலப் அவ்கா 
கநாயுற்றிருந்தைகபாத அவ்கலளக் காண 
வசன்றா்கா வபருமானா் அவ்கா. 

அப்வபாழுத, “என் சககாதைர் ுமாரகர! 
எந்தை ஆண்டவன் உம்லம நபியாக 
அனப்பியிருக்கிறாகனா அந்தை ஆண்டவனிடம், 
என்னலடய கநாய் ுணமாும்படி நீ் 
பிரா்த்தைலன வசய்யக்கூடாதைா?ு என்று 
ககட்டுக்வகாண்டா் அபூதைாலப். 



அவ்வாகற வபருமானா் அவ்கா, 
“ஆண்டவனிடம் பிரா்த்தைலள வசய்தைா்கா”. 

கநாய் ுணமாகியதம், “ஆண்டவன் 
உம்முலடய பிரா்த்தைலனலய 
அங்்ககரிக்கிறான்” என்றா் அபூதைாலப். 

“ஆண்டவனலடய கட்டலளகளக்ு 
நீங்களம் ்கழ்ப்படிந்த நடந்த 
வகாாவீ்களானால், உங்களலடய 
பிரா்த்தைலனகலளயும் அவன் அங்்ககரிப்பான்” 
என்று கூறினா்கா வபருமானா் அவ்கா. 

அபூதைாலப் அவ்கா மரணத்தைறுவாயில், 
தைங்கலளச் கச்ந்தைவ்கா அலனவலரயும் 
அலழத்த, “நீங்கா எல்கலாரும் முஹம்மத 
அவ்களடன் நட்பறகவாடு 
நடந்தவகாாளகவண்டும் என்று உங்களக்ு 
இறுதியாகச் வசால்ிலகிகறன். ஏவனனில், அவ் 
ுலறஷிகளின் நம்பிக்லகலயக் காப்பாற்றுவா். 
அரப கதைசத்தின் சத்திய சந்தை் அவகர அவ் 
வகாண்டு வந்திருக்ும் மதைத்லதை என் மனம் 
ஏற்றுக்வகாாகிறத. ஆனால் மற்றவ்கா 
பழிப்பா்ககள என்ற அச்சத்தைால் நாவானத 



அலதை ஒப்பக்வகாாள மறுக்கின்றத” 
என்றா்கா. 

அபூதைாலப் அவ்கா உயிகராடு 
இருக்ும்வலரயில், வபருமானா் அவ்களிடம் 
மிுந்தை அன்ப பாராட்டி வந்தைகதைாடு, வபரிய 
ஆதைரவாகவும் இருந்த வந்தைா்கா. 

அதைனால், ுலறஷிகா தன்பறுத்தைல்கா 
ஈகடறமுடியாமல் கபாயிற்று. அபூதைாலப் 
அவ்கா மரணம் அலடந்தைவுடன், 
ுலறஷிகளக்ு இருந்தை சிறிய அச்சமும் 
அகன்றுவிட்டத. 

வபரிய தைந்லதையின் மரணமானத, 
வபருமானா் அவ்களக்ுப் வபரிய 
இழப்பாயிற்று. முஸலம்களம் மிுந்தை 
தக்கத்தில் ஆழ்ந்தைா்கா. 

 



  

 42. பிராட்டியாரின் பிரிவு
 கதீஜா பிராட்டியா் வபருமானா் 
அவ்களின் கருத்தக்ககற்ப இலணந்த 
வாழ்ந்தைன். வதைால்லலயும் தன்பமும் சூழ்ந்தை 
கவலலகளில் வபருமானா் அவ்களக்ுப் 
பிராட்டியா் ஆறுதைல் அளிக்கக் 
கூடியவ்களாகவும் இருந்தைன். 

வபருமானா் அவ்களக்ு கதீஜா 
பிராட்டியாரிடம் ஒரு ஆ்ம் நான்ு 
வபண்களம் பிறந்தைன். ஆண்ுழந்லதை 
இளலமயிகலகய இறந்தவிட்டத. வபண்கா 
நால்வருக்ும் திருமணம் வசய்த 
லவக்கப்வபற்றத. 

வபருமானா் அவ்களக்ு நபிப் பட்டம்
கிலடத்தை பத்தைாவத ஆண்டில், இரண்டு தக்க 
நகழ்ச்சிகா உண்டாயின. 

ஒன்று: அபூதைாலப் அவ்களின் மரணம், 
இரண்டாவத கதீஜா பிராட்டியாரின் மரணம். 



மிுந்தை உதைவியாயிருந்தை இருவரின் 
மரணத்தினால் வபருமானா் அவ்களின் உறுதி 
வகாஞசமும் தைளரவில்லல. 

வபருமானா் அவ்கா, 
பிரியமானவ்களின் பிரிவினால் 
உதைவியற்றவ்கா ஆனகபாதிிலம், 
ஆண்டவனிடம் அவ்களக்ு அதிக நம்பிக்லக 
கூடியத. 

ஆண்டவன் எப்வபாழுதம் தைங்களக்ு 
உதைவியாக இருப்பான் என்றும், அவன் வசய்வத 
அலனத்தம் நன்லம அளிக்கத்தைக்கதைா யிருக்ும் 
என்றும் உறுதிகயாடு வதைாட்ந்த 
வசயல்பரியலானா்கா. 

 



  

 43. ஆண்டவன் காப்பாற்றுவான்
 அபூதைாலப், கதீஜா பிராட்டியா் ஆகிய 
இருவரின் பிரிவுக்ுப் பின்னரும் வபருமானா் 
அவ்களக்ு ுலறஷிகளின் வகாடுலமகா 
வதைாட்ந்தைன. 

வபருமானா் அவ்கா, ஒருநாா 
வழியில் கபாய்க் வகாண்டிருக்ும்கபாத, 
ுலறஷிகளின் லகக்கூல ஒருவன் அவ்கா 
தைலலயில் மண்லண வாரி இலறத்தவிட்டான். 

அந்தை நலலயிகல அவ்கா வீட்டிற்ு 
வந்தைா்கா. 

வபருமானா் அவ்களின் பதைல்வி 
பாத்திமா பரவி தைண்ணி் வகாண்டு வந்த 
தைலலலயக் கழுவி விட்டு, தைந்லதையின் மீதாள 
பாசத்தினால் அழத்வதைாடங்கினா். 

அப்வபாழுத வபருமானா் அவ்கா, “ 
அருலம மககள! அழாகதை! ஆண்டவன் 



உன்னலடய தைந்லதைலயக் காப்பாற்றுவான்” 
என்று ஆறுதைல் கூறினா்கா. 

 



  

 44. வகாடியவ்கா இலழத்தை 
வகாடுந்தன்பம்
 ுலறஷிகளின் கபாக்கில் சிறிதம் 
மாற்றம் ஏற்படவில்லல. அதைனால் வபருமானா்
அவ்கா சஞசலமுற்றா்கா. 

மக்காவுக்ு அண்லமயில் உாள ு தைாயிப்ு 
என்னம் ஊருக்ுப்கபாய், இஸலாத்லதைப்பற்றி 
உபகதைசிக்கலாம் எனக் கருதி அங்கக 
வசன்றா்கா. 

அங்கக வசல்வந்தை்களம் பிரபக்களம் 
பல் இருந்தைன். அதில் முக்கியமான ஒரு 
ுடும்பத்தில் மூன்று சககாதைர்கா இருந்தைா்கா. 
அவ்களிடம் லஜதப்ன ஹாரிதைாவுடன் வசன்று 
வபருமானா் அவ்கா, இஸலாத்தின் 
வபருலமலயக் கூறி, அதில் கசருமாறு 
அவ்கலள அலழத்தைா்கா. 



அந்தை மூவரும் கூறிய வசாற்கா 
நலகக்கத்தைக்கலவயாக இருந்தைன. 

“உம்லம நபியாக ஆண்டவன் அனப்பி 
இருந்தைானானால், நல்ல உலடயும், சவாரியும் 
தைந்திருக்கமாட்டானா? என்றா் முதைலாவத 
ஆசாமி. 

“ஆண்டவனக்ு உம்லமத்தைவிர கவறு 
ஒருவரும் கிலடக்கவில்லலயா?” என்றா் 
இரண்டாவத நப். 

“உம்கமாடு எக்காரணத்லதைக் வகாண்டும்
நான் கபச இயலாத. உண்லமயில் நீ் நபியாக 
இருந்தைால், உம்முடன் கப்வத எங்களக்கக 
விகராதைமாும். நீ் வபாய்யரா இருந்தைால் 
உலரயாடுவதைற்ுத் தைுதியுலடயவ் அல்ல்” 
என்றா் மூன்றாவத ஆா. 

அந்தை மூவரும் அத்கதைாடு நற்கவில்லல, 
வபருமானா் அவ்கலள ஏளனம் வசய்யுமாறு 
கலட வீதியிிலாள மக்கலளத் தூண்டிவிட்டன். 



ஊரில் உாள வீண்கா எல்கலாரும் 
ஒன்று திரண்டு வந்த வபருமானா் அவ்களக்ு
எதிரில் அணி வுத்த நன்றா்கா. 

வபருமானா் அவ்கா பறப்பட்டுச் 
வசல்ிலம்கபாத, அந்தைக் வகாடியவ்கா 
அவ்களின் பாதைங்களில் கற்கலள வீசி 
எறிந்தைன். 

கல்வீச்சினால் காயம்பட்டுக் காலணிகா 
இரத்தைத்தைால் நலனந்தைத. 

காயத்தைால் கசா்வுற்று, அவ்கா உட்கார 
முற்படும்கபாத, அந்தைப் படுபாவிகா உட்கார 
விடாமல், கதைாலளப்பிடித்த எழுந்த நற்ுமாறு 
தூக்கிவிடுவா்கா. 

கமிலம் நந்திப்பா்கா; ஏளனம் 
வசய்வா்கா லகவகாட்டிச் சிரிப்பா்கா. 

 



  

 45. “என்லன யாரிடத்தில் 
ஒப்பவிப்பாய்?”
 அறியாலம மிக்க தைாயிப் மக்களின் 
வதைால்லலகா தைாளாமல், வபருமானா் அவ்கா
கலடசியாக, அருகிிலாள திராட்லசத் 
கதைாட்டத்தக்ுப்கபாய் அந்தைப் பந்தைிலக்ு 
அடியில் கசா்கவாடு அம்ந்தைா்கா. 

கதைாட்டத்தின் வசாந்தைக்கார் முஸலம் 
அல்லாதை ஒருவ். 

வபருமானா் அவ்களின் அந்தை 
நலலலயக் கண்ட அவ் தைம்முலடய ஏவலாா 
மூலம் ஒரு முந்திரிக்வகாத்லதைப் பாத்திரத்தில் 
லவத்தக் வகாடுத்த அனப்பினா். 

கலளப்பாறிய வபருமானா் அவ்கா, 
இலறவனிடம் பிரா்த்தித்தைா்கா. 



“ஆண்டவகன! மனிதை்களின் 
பா்லவயில் நான் 
ககவலப்படுத்தைப்படுவலதையும் உன்னிடகம 
முலறயிடுகின்கறன். ஏவனனில், இரக்கம் 
உாகளா் எல்கலாரிிலம் நீகய மிகவும் இரக்கம் 
உாளவன். நீகய பலவீன்கலளக் 
காப்பாற்றுகிறவன், என்லனயும் நீகய 
பாதகாப்பவன். என்லன யாரிடத்தில் 
ஒப்பவிப்பாய்? என்லனக் வகாடுலமப்படுத்தம் 
அந்நய விகராதியிடத்திலா? அல்லத 
என்னலடய பணிகளக்ு ஒத்தலழக்ும் 
நண்பரிடத்திலா? உன்னலடய அதிருப்தியானத
என்மீத இல்லாமல் இருந்தைால், எனக்ு 
மற்றவற்லறப்பற்றி எல்லாம் கவலல இல்லல. 
உன்னலடய பாதகாப்பானத மிகவும் 
விரிவானத உன்னலடய ககாபம் என்மீத 
இல்லாமல் இருக்கட்டும் என்னலடய 
இன்னல்கலள உன் விருப்பம்கபால் தீ்த்த 
லவப்பாயாக! உன்லனயன்றி எனக்ு கவறு 
சக்தியும் இல்லல. உதைவியும் இல்லல!” 

 



  

 46. வரவிடாமல் தைடுத்தைா்கா
 வபருமானா் அவ்கா, தைாயிப் 
வாசிகளின் தன்பறுத்தைலலச் சகித்தக்வகாண்டு, 
அந்தை ஊலர விட்டுப் பறப்பட்டு, வழியில் 
இரண்டு சிற்றுா்களில் சிலநாட்கா 
தைங்கினா்கா, 

தைாயிப் வாசிகா வபருமானா் 
அவ்கலளத் தன்பறுத்தி அனப்பியலதை அறிந்தை 
மக்கா ுலறஷிகா ுதூகலத்தைன். 

வபருமானா் அவ்கா மக்காவுக்ுத் 
திரும்பி வந்தைாிலம் அவ்வாகற ந்ப்பந்தித்த 
அவ்கலளத் திருப்பி அனப்பிவிடத் 
தையாரானா்கா ுலறஷிகா. 

மக்காவுக்ு வருமுன் வபருமானா் 
அவ்கா, ுலறஷிகளின் கநாக்கத்லதைத் 
வதைரிந்தவகாண்டா்கா. ஆலகயால் இந்தை 
நலலலமயில் மக்காவுக்ுா கபாகக்கூடாத 



எனக் கருதி, ஊருக்ு வவளிகய இருந்தவகாண்டு
மக்கா வாசிகளக்ு தூத அனப்பினா்கா. 

அதைாவத; இஸலாத்தில் கசருமாறு 
ுலறஷிகலளக் கட்டாயப்படுத்தவத இல்லல 
என்றும், கவதை வாக்கியங்கலள மட்டும் 
மக்களக்ு எடுத்தக்கூறுவதைற்ு இடம் 
தைரகவண்டும் என்றும் தூதில் வசால்ல 
அனப்பினா்கா. 

ஆனால் ுலறஷிககளா 
எக்காரணத்தினாிலம் ஆதைரவு அளிக்க இயலாத 
என மறுத்தவிட்டன். 

அப்வபாழுத, முத்யிம் இப்ன அதி 
என்பவ் சமூக உண்ச்சியினாிலம், தைம் 
நாட்டின் என்ற அனதைாபத்தினாிலம் 
வபருமானா் அவ்களக்ு உதைவி பரிய முன் 
வந்தைா். அவ் ுலறஷிகலள கநாக்கி, 

“எம் நாட்டவ்ககள! நம்முலடய 
கதைசமானத நாட்டுப்பற்றுக்ும் 
அன்னிய்களக்ு அளிக்ும் உபசாரத்தக்ும் 
பல புதிகளிிலம் பிரசித்தி வபற்றிருக்கிறத. 
அப்படியிருக்ும்கபாத, உய்ந்தை ுடும்பத்லதைச் 



கச்ந்தை நம்முலடய ஒரு சககாதைரலர இவ்வாறு 
இரக்கம் இல்லாமல் நீங்கா நடத்தவதம், தைம் 
வசாந்தை வீட்டுக்ு ஒர விடாமல் அவலரத் 
தைடுப்பதம் வபருந்தைன்லம ஆுமா?” என்று 
கூறினா். 

உடகன முத்யிமின் ஓ்் ஒட்டகத்தில் 
ஏறிக்வகாண்டு, தைம்லமச் கச்ந்தைவ்கலள 
ஆயுதைபாணிகளாகக் கூட்டிக்வகாண்டு 
வபருமானா் அவ்கா இருக்ும் இடம் வசன்று 
அவ்கலள அலழத்த வந்தைா். 

வபருமானா் அவ்கா வவளிகய 
கபாும் இடங்களக்வகல்லாம் முத்யிமும் 
கூடகவ வசன்று வருவா். 

ஒருநாா வபருமானா் அவ்கா, 
மக்களக்ுப் கபாதைலன வசய்தவிட்டு 
முத்யிமுடன் திரும்பி வரும்கபாத ுலறஷிகா, 
வபருமானா் அவ்கலள நந்தைலன வசய்தைகதைாடு 
முத்யிலமயும் அவதூறாகப் கபசினா்கா. 

தைமக்ு உதைவிபரிபவ் இவ்வாறு 
நந்தைலனக்ு ஆளாவலதைக் காணப் வபருமானா் 
அவ்களக்ுப் வபாறுக்க முடியவில்லல. 



தைங்ககளாடு வருவதைனாகலகய அவருக்ும் 
அவமரியாலதை ஏற்படுகிறத என்று எண்ணி, 
மறுநாளிலருந்த தைாங்கா மட்டுகம வவளிகய 
பறப்பட்டா்கா, 

அறிவுலர கூறத்வதைாடங்கியகபாத 
மக்கா வந்த கூடினா்கா. அவ்கலளப் பா்த்த 
முதைலாவதைாக, “சககாதைர்ககள! நான் 
இப்வபாழுத முத்யிமின் அவ்களின் ஆதைரவில் 
இல்லல. என்னலடய நாயககன எனக்ுப் 
பகலடம், அவனலடய உதைவியும், 
கமற்பா்லவயும் எனக்ுப் கபாதமானலவ. 
ஆலகயால் இனி முத்யிலம 
நந்திக்ககவண்டாம்” என்று கூறினா்கா. 

அன்றிலருந்த வபருமானா் அவ்கா 
இன்னல்கலளப் வபாருட்படுத்தைாமல் இரவும் 
பகிலம் தைனியாககவ இஸலாத்லதைப் 
பரப்பவதிகல கவனம் வசிலத்தைலானா்கா. 

அவ்கா கபாதைலன வசய்யும்கபாத, 
அந்தைச் வசாற்கா மக்களக்ுக் ககட்காதைவாறு, 
ுலறஷிகா ்ற்றி நன்று வகாண்டு கூச்சல் 
கபாடுவா்கா. 



்ற்றுப்பறங்களிலருந்த பதிதைாக 
யாகரனம் மக்காவுக்ு வந்தைால், வபருமானா் 
அவ்களின் கபாதைலனலயக் ககட்ககவண்டாம் 
என்று ுலறஷிகா முன்னகர வசால்லத் 
தைடுத்தவிடுவா்கா. 

 



  

 47. பத்தண்ச்சி வபற்றவ்
 வழக்கம்கபால் ுலறவழிகா 
வபருமானா் அவ்களின் கபாதைலனகலளத் 
தைடுத்தம் எதி்த்தம் வந்தைா்கா. 

வபருமானா் அவ்ககளா இஸலாத்லதைப்
பரப்பவதில் சிறிதம் தைளரவில்லல. 

இப்படி இருக்ும்கபாத, மக்காவின் 
்ற்றுப்பறத்திிலாள ஒ் ஊரிலருந்த 
தலபிலப்ன அம் என்னம் பிரபலமான 
தைலலவ் ஏகதைா அிலவலாக மக்காவுக்ு வந்தைா். 
மக்காவிிலாள ுலறஷிப் பிரமுக்கா பலரும் 
வசன்று அவலர மிுந்தை ஆடம்பரத்கதைாடு 
வரகவற்று உபசரித்தைன். அதைன்பின் அவகராடு 
பல விஷயங்கலளப் பற்றிப் 
கபசிக்வகாண்டிருக்லகயில், இஸலாத்லதைப் 
பற்றியும் அதைன் நபிகலளப்பற்றியும் கபச்் 
எழுந்தைத. 



மக்கா பிரமுக்கா வபருமானா் 
அவ்கலளப்பற்றி தலபலடம் நந்தைலனகலளக் 
கூறினா்கா. கமிலம் வதைாட்ந்த, “அவ் 
எங்களக்ு மிுந்தை தன்பத்லதைக் வகாடுக்கிறா். 
நம்முலடய மதைத்லதையும் உலக 
வாழ்க்லகலயயும் அவமதிக்கிறா். நம்முலடய 
கூட்டத்தைாரிலடகய பிரிவிலனலய 
உண்டாக்கிவிட்டா். அவருலடய 
கபச்லசயாராவத ஒருவ் ககட்பாரானால் அவ் 
உடகன அவருடகன கச்ந்த விடுகிறா். அதைன் 
பின்ன், தைம்முலடய தைாய், தைந்லதை, உறவின் 
முதைலகயாரின் வசாற்கலள மதிப்பகதை இல்லல. 
அப்படி அவருலடய கபச்சில் என்னதைான் 
கவ்ச்சி இருக்கிறகதைா, வதைரியவில்லல. 
அவருலடய கபச்லச ஒருவரும் ககளாமல் 
இருக்கக் கடவுா தைான் தலண பரியகவண்டும்” 
என்று அடுக்கடுக்காகக் கூறியகதைாடு, 
வபருமானா் அவ்களிடம் வவறுப்ப 
உண்டாும்படி எல்லாவற்லறயும் வசால்ல 
முடித்தைா்கா. 

ுலறஷிகா கூறிய ககாாகலள எல்லாம் 
ககட்ட தலபல், “இத்தைலகய அபாயத்லதை 
முன்கூட்டிகய நீங்கா எனக்ுக் கூறியதைற்காக 
என்னலடய நன்றிலய உங்களக்ுத் 



வதைரிவித்தக்வகாாகிகறன். இப்படிப்பட்ட 
மனிதைருலடய முகத்லதைக் காணகவ நான் 
விரும்பமாட்கடன்” என்று கூறிவிட்டு வகாஞசம்
பஞ் வகாண்டு வருமாறு கூறினா். 

வபருமானா் அவ்கா கபாதைலன 
வசய்த வகாண்டிருக்ும் வழியாக தைற்வசயலாக, 
தைாம் கபாக கநரிடுமானால், அந்தைப் 
கபாதைலனகா தைம் காதகளில் விழாதைபடி, 
பஞலசக் காதில் அலடத்தக்வகாாளக் கருதினா்
தலபல். 

அடுத்தை மூன்றாவத நாா, வபருமானா் 
அவ்கா ஓ்் இடத்தில், ஒதித் வதைாழுத 
வகாண்டிருந்தைா்கா. தைற்வசயலாக அந்தை 
வழியாக தலபல் வசன்றா். ஒதவலதைக் 
ககட்டதம் பஞலச எடுத்தக் காதகளில் 
அலடத்தக்வகாாளக் கருதினா். அதைற்ுா கவதை 
வாக்கியங்கா சில அவருலடய வசவிகளில் 
புந்தவிட்டன. 

வபருமானா் அவ்கா வதைாழுத 
முடிந்தைதம், யாலரயும் கவனியாமல் வீட்டுக்ுப் 
பறப்பட்டுச் வசன்றுவிட்டா்கா. 



தலபிலக்ுப் பத்தண்ச்சி 
உண்டாயிற்று. அவருலடய நலலலம 
மாறிவிட்டத எதவும் கபசாமல், வபருமானா் 
அவ்களின் பின்கன ஓ்டினா். வபருமானா் 
அவ்கா அப்வபாழுததைான் வீடு கபாய்ச் 
கச்ந்தைா்கா. 

கதைலவத் தைட்டினா் தலபல், 
வபருமானா் அவ்கா வந்த கதைலவத் 
திறந்தைா்கா. வசல்வமும் வகளரவமும் வாய்ந்தை 
பிரபல ுடும்பத்லதைச் கச்ந்தை தலபல் கண்களில்
நீ் வபருக, உாளம் வநகிழ, வபருமானா் 
அவ்களின் முன்கன மண்டியிட்டு, “ நான் 
தைங்களின் வதைாண்டன்” என்று கூறினா். 

சில நாட்களக்ு முன்ன், வபருமானா் 
அவ்கலளக் கான விரும்பாதைவ், வசாற்கலளக் 
ககட்க மறுத்தைவ், அத்தைலகய தலபலன் 
நலலலம முற்றிிலம் மாறிவிட்டத: 

தலபல் இஸலாத்தில் கச்ந்தைத மிகவும் 
முக்கியமான நகழ்ச்சியாும். அவருலடய 
தூண்டுதைலால் பலரும் இஸலாத்தில் கச்ந்தைன். 

 



  

 48. ஆறுதைிலக்காக வாய்த்தை தலண
 பிரமுகரான தலபல் தைங்ககளாடு கச்ந்தை 
நகழ்ச்சி முஸலம்களக்ு மட்டற்ற மகிழ்ச்சி 
அளித்தைகதைாடு தன்பத்தினால் வாடிப்கபாயிருந்தை
அவ்களலடய உாளத்தக்ுத் வதைம்லப 
ஊட்டியத. 

ஆனால், ுலறஷிகளக்ககா 
வபாறாலமக் கனல் மூண்வடழுந்தைத. 
விகராதைமும், ககாபமும் அதிகரித்தக் 
வகாண்டிருந்தைன. 

பல வழிகளிிலம் தன்பங்கலள 
உண்டாக்கிக் வகாண்டிருந்தைன். இலடவிடாமல்
ுலறஷிகா இலழக்ும் இன்னல்கலளயும் 
உண்லமக்ு விகராதைமாக, மக்கா 
பிடிவாதைத்கதைாடு இருப்பலதையும் எண்ணி, 
எண்ணி வபருமானா் அவ்கா வருந்தவா்கா. 
அவ்வாறு அவ்கா வருந்தம்கபாத ஆறுதைல் 
கூற அவ்களக்ு வாழ்க்லகத் தலணயும் 
இல்லல. 



என்னம் வீட்டுக்ு வந்தைால் சிறித 
ஆறுதைல் உண்டாும். 

வபருமானா் அவ்களின் மகா 
பாத்திமா பரவி சிறு வயதின். தைங்களின் 
தைந்லதைலய மக்கா வகாடுலமப்படுத்தவலதை 
அறிந்த அழுவா்கா. மகா அழுவலதைக் காண 
மனம் வபாறாதை வபருமானா் அவ்களம் 
கவலலயுறுவா்கா. 

ஆனால் ஆண்டவன் மீதாள நம்பிக்லக 
அதிகரித்தக்வகாண்கட இருந்தைத. 

இவ்வாறு இருக்ும்கபாத, வபருமானா்
அவ்களின் நலத்லதைகய வபரிதைாகக் கருதம் 
வநருங்கிய கதைாழ் அபூபக்க் அவ்கா, 
வபருமானா் அவ்கா தைனிலமயாயிருப்பலதை 
உத்கதைசித்த தைம்முலடய மகா ஆயிஷாலவத் 
திருமணம் வசய்த வகாாளம்படி வபருமானா் 
அவ்கலள கவண்டிக்வகாண்டா்கா. 

வபருமானா் அவ்களம் அதைற்ு 
இலசந்தைா்கா. திருமணம் நலறகவறியத. 
ஆயிஷா அவ்கா மிகச் சிறுவயதின். 



இந்தை நகழ்ச்சியினால், அபூபக்க் 
அவ்களக்ும் வபருமானா் அவ்களக்ும் 
இருந்தை இயல்பான கதைாழலம கமிலம் 
உறுதியான நலலலய அலடந்தைத. 

 



  

 49. திக்கற்றவரிடம் பரிவு
 மற்வறாரு நகழ்ச்சி 

மக்காவில் ு வஸதைா பின்த் லம்ஆு 
என்னம் வபண்மணி, வபருமானா் அவ்களின் 
அறிவுலரகலளக் ககட்டு முஸலம் ஆனா். 

அவருலடய முயற்சியினால் 
அவருலடய கணவரும் இஸலாத்லதைத் 
தைழுவினா். 

அவ்கலளயும், மற்ற 
முஸலம்கலளப்கபாலகவ ுலறஷிகா 
தன்பறுத்தினா்கா. அதைனால் கணவனம் 
மலனவியும் மக்காலவவிட்டு அபிசீனியா 
நாட்டுக்ுச் வசன்றா்கா. அங்கக சில நாட்களில்
அந்தைப் வபண்ணின் கணவ் இறந்தவிட்டா். 
அந்தைப் வபண்மணிலய ஆதைரிப்பவ் எவரும் 
இல்லல. 



திக்கற்ற நலலயில் இருந்தை அந்தைப் 
வபண்மணியின் பரிதைாப நலலலமலயக் கானப் 
வபருமானா் அவ்களிடம் மனம் 
வபாறுக்கவில்லல. 

தைவிர, ஆயிஷா நாயகிகயா வயதில் 
சிறியவ்கா. வபருமானா் அவ்களின் வீட்டுக் 
காரியங்கலள ந்வகிக்கவும் ுழந்லதைகலளப் 
பாதகாக்கவும் தைுதியானவ் ஒருவரும் 
இல்லல. 

மற்றும், விதைலவகலள மறுமணம் 
வசய்த ஆதைரிப்பத முன்கன இருந்தை 
தீ்க்கதைரிசிகளின் வழக்கமாகவும் இருந்த 
வந்தைத. 

இத்தைலகய காரணங்களினால் 
ு வஸௌதைாபின்த் ஸம்ஆு என்னம் 
வபண்மணிலயயும் வபருமானா் அவ்கா 
மணம் வசய்த வகாண்டா்கா. 

 



  

 50. தைலலலமப் பதைவிக்ு 
ஆலசப்பட்டவ்
 ஆண்டுகதைாறும், அகரபியா நாட்டின் 
முக்கியமான புதிகளில் விழாக்கா 
நலடவபறும், 

விழாக்கா நகழும் இடங்களக்ுச் 
வசன்று, வபருமானா் அவ்கா இஸலாத்லதைப் 
பற்றி எடுத்தலரப்பா்கா. 

ஒருசமயம், உக்கால் என்னம் இடத்தில் 
வழக்கமாக ஆண்டுகதைாறும் நலடவபறும் விழா 
வந்தைத. அரப நாட்டின் பல புதிகளிலருந்தம் 
வபரிய ுடும்பத்தினவரல்லாம் அங்கக 
வந்திருந்தைன். வபருமானா் அவ்கா அங்கக 
வசன்று கபாதைலன வசய்தைா்கா. 

அலதைக் கண்ட நாயகத்தின் வபரிய 
தைந்லதையான அபூலஹப், அவ்களக்ுப்பின்கன 
வசன்று மக்கலளப்பா்த்த, “இவ் கநரான 



வழிலய விட்டுத் தைவறிவிட்டா். இன்னம் 
வபாய்தைான் வசால்கிறா்” என்று கூறினா். 

பனூஆமி் என்னம் 
ுடும்பத்தைாரிலடகய வபருமானா் அவ்கா 
வசன்று, இஸலாத்லதை எடுத்தலரத்தைகபாத, 
அந்தைக் ுடும்பத்லதைச் கச்ந்தை ப்ராஸ என்பவ் 
வபருமானா் அவ்களின் வாக்கின் 
சிறப்லபக்கண்டு, “இவ் மட்டும் எனக்ுக் 
கிலடப்பாரானால், அரபியா கதைசம் 
முழுவலதையும் நான் வசப்படுத்தி விடுகவன்” 
என்று தைம்லமச் கச்ந்தைவ்களிடம் கூறினா். 

கமிலம், வபருமானா் அவ்களிடம், 
“நான் உங்களக்ுத் தலணயாக இருந்த, 
உங்களலடய பலகவ்கலள எல்லாம் 
வவன்றுவிட்டால், உங்களக்ுப் பிறு 
தைலலலமப் பதைவி எனக்ுக் கிலடக்ுமா?” 
என்று வினவினா். 

அதைற்ுப் வபருமானா் அவ்கா: “அத 
ஆண்டவன் லகயில் இருக்கிறத” என்று 
வசான்னா்கா. உடகன அவ், “என்னலடய 
மா்லப அகரபிய்களின் அம்பக்ுக் 
ுறியாக்கிக் வகாாளவும், ஆட்சிலய கவறு 



ஒருவ் வசம் விட்டுவிடவும் நான் 
விரும்பவில்லல” என்று கூறி, 
பறப்பட்டுவிட்டா். 

 



  

 51. எண்ணத்தில் தூய்லம - 
வசாற்களில் உண்லம
 நபிப்பட்டம் வரப்வபற்ற பத்தைாவத 
ஆண்டு நலடவபற்ற ஹஜஜூக்ு அரப நாட்டின் 
பல புதிகளிலருந்த திரளான மக்கா 
மக்காவுக்ு வருலக பரிந்தைா்கா. 

வபருமானா் அவ்கா, ஒவ்வவாரு 
கூட்டத்தைாரிடமும் வசன்று இஸலாத்லதைப்பற்றி 
அறிவுறுத்தினா்கா. 

ஒரு புதியில் பன்னிரண்டுகப்[1] 
கபசிக்வகாண்டிருந்தைா்கா. அவ்களில் யத்ரிப் 
(மதீனா) நகரிிலாள கஸரஜ என்ற 
ககாத்திரத்லதைச் கச்ந்தைவ்கா அறுவ். 
அவ்களிடம் வசன்று இஸலாத்லதைப்பற்றி 
கபாதித்தைா்கா. அவ்களம் மிகவும் கவனமாகக்
ககட்டா்கா. வபருமானா் அவ்களின் 
பரி்த்தைமான எண்ணமும், வசாற்களின் 
உண்லமயும் அவ்கா உாளத்தில் ப்லமயாகப்
பதிந்த அவ்களிலடகய மனமாறுதைலல 



உண்டாக்கியத. அவ்கா அறுவரும் அங்கககய 
இஸலாத்லதைத் தைழுவினா்கா. 

அவ்கா மக்காவிலருந்த யத்ரிபக்ுத் 
திரும்பியதம், “மக்காவில் ஒரு வபரிய நபி 
கதைான்றியுாளா். பல நூறு ஆண்டுகளாக நலவி 
வந்தை பலகலமலய, வவுவிலரவில் 
அகற்றிவிடக்கூடியவ்; அவரிடம் உண்லம ஒளி 
திகழ்கிறத. அவ் இலறவனலடய மா்க்கத்லதை 
உலகில் பரப்பவா்” என்பதைாகப் 
பிரபலப்படுத்தினா்கா. 

  *** 

 

 அடுத்தை ஆண்டு, ஹஜ சிறப்ப நாளில், 
முன்ப வந்தைவ்களில் சிலரும் ஒளஸ 
ககாத்திரத்திலருந்தை சிலரும் ஆக வமாத்தைம் 
பன்னிருவ் வந்தைன். அவ்களில் பதிதைாக 
வந்தைவ்களம் உடகனகய இஸலாத்தில் 
கச்ந்தைன். 



அவ்கா அலனவரும் வபருமானா் 
அவ்களிடம் சில வாக்ுறுதிகா அளித்தைன். 
அலவ பின்வருமாறு: 

1. நாங்கா, இலறவனடன் கவறு 
யாலரயும் இலண லவப்பதில்லல. 

2. விபசாரம், களவு வசய்வதில்லல. 

3. மக்கலளக் வகால்வதில்லல. 

4. நபி அவ்கலள முழுலமயாகப் 
பின்பற்றுகவாம். 

5. ்க தக்கங்களில் அவ்களடன் 
உண்லமயாக இருப்கபாம். 

இவ்வுறுதி வமாழி நலறகவறியதம், 
இஸலாத்தின் வகாாலககலள தைங்கா நாட்டில் 
பரப்பவதைற்காகப் வபருமானா் அவ்களின் 
சீட்களில் ஒருவலர தைங்ககளாடு 
அனப்பிலவக்ுமாறும் கவண்டிக் வகாண்டன்.



அவ்வாகற முஸஅப் இப்ன உலஹம் 
என்பவலர அவ்களடன் வபருமானா் 
அவ்கா அனப்பிலவத்தைா்கா. 

முஸஅப் யத்ரிபக்ுச் வசன்று அஸஅத 
என்பவரின் இல்லத்தில் தைங்கி, தினந்கதைாறும் 
ஒவ்வவாருவ் வீட்டிற்ும் வசன்று, 
ு திருக்ு்ஆலனு ஓ்திக்காட்டி, இஸலாத்தக்ு 
அலழப்பா்கா, தினமும் ஓ்ரிருவ் என பல் 
இஸலாத்தில் கச்ந்தைன். சில நாட்களிகலகய 
யத்ரிபிலருந்த ுபா வலரயிிலம் இஸலாம் 
பரவிவிட்டத. 

  ↑இப்ன ஹிஷாம் என்பவ் 
இப்பன்னிரண்டு கதைாழ்களின் வபய்கலளயும் 
விபரமாகக் ுறிப்பிட்டுாளா். அடுத்தைடுத்தை 
ஆண்டுகளில் வந்தைவ்கா பற்றிய 
விபரங்கலளயும், அவ் தைந்தாளா். 

 



  52. மதீனாவுக்ுச் வசல்ல 
உடன்பாடு 

மறுவருடம் ஹஜ நாளில், எழுபத்த 
மூன்று பதிய முஸலம்களம், முஸலம் ஆகாதை 
கவறு சிலரும் யத்ரிபிலருந்த மக்காவுக்ு 
வந்தைன். 

முன்ப உடன்பாடு நகழ்ந்தை அகதை 
இடத்தில் பதிதைாக வந்தைவ்கா ஒரு நாளிரவில் 
கூடினா்கா. அந்தை இடத்தக்ு நபி 
வபருமானாரும் அவ்களின் வபரிய தைந்லதையான 
அப்பாஸ அவ்களம் கபாயிருந்தைன். 

அப்பாஸ அவ்கா அப்வபாழுத 
இஸலாத்தில் கசரவில்லல. 

அவ்கா யத்ரிபிலருந்த வந்தைவ்கலள 
கநாக்கி, ு  கஸரஜ ுழுவின்ககள! முஹம்மத 
அவ்களின் மதிப்பம், வகளரவமும் 
எங்களிலடகய எவ்வளவு உய்ந்தைத என்பத 
உங்களக்ுத் வதைரியும், அவ்களலடய 
பலகவ்களக்ு எதிரில் எங்கா மா்லபக் 
ககடயமாகக்வகாண்டு அவ்கலளப் பாதகாத்த 



வருகிகறாம். இப்வபாழுத அவ்கா உங்களிடம்
வருவதைற்ு விரும்பகிறா்கா. அவ்கலள 
நீங்கா தைக்க முலறயில் பாதகாத்த, உதைவி 
பரிவதைானால் இந்தைப்வபாறுப்லப 
ஏற்றுக்வகாாளங்கா. அவ்வாறு இயலாத 
என்றால் இப்வபாழுகதை கூறிவிடுங்கா. 
கயாசித்த இப்வபாழுகதை முடிவான கருத்லதைக் 
கூறிவிடுங்கா” என்றா். - 

யத்ரிப் வாசிகா அலனவரும் ஒன்று 
கச்ந்த, “நீங்கா கூறியலதைச் வசவிமடுத்கதைாம்; 
நபிகா வபருமானாகர! ஆண்டவனக்ும் 
உங்களக்ும் உகந்தைலதை நீங்ககள கதை்ந்த 
வசால்ிலங்கா” என்றன். 

உடகன வபருமானா் அவ்கா, திருக்ு்
ஆனிலருந்த வசனங்கலள அவ்களக்ு 
எடுத்தக்கூறிய பின்ன் அவ்கலள கநாக்கி, 
“ஆண்டவனலடய உடன்பாடு இததைான். 
நீங்கா அவலன வழிபடுங்கா. அவனடன் 
எதைலனயும், எவலரயும் இலணயாக்காதீ்கா. 
என்னலடய உடன்பாட்வத என்னலடய 
பணிக்ு உதைவி பரியுங்கா. நான் 
பரப்பிக்வகாண்டிருக்ும் சிறந்தை மா்க்கத்தக்ு 
இலடயூறாக இருப்பவ்களின் வகாடுலமகா 



என்லன அ்காதைபடி காத்தக்வகாாளங்கா. 
நான் கூறுவதகபால் நடந்த வகாாளங்கா. 
வறுலமயிிலம், வசல்வத்திிலம் இம்மா்க்கம் 
பரவுவதைற்காக ஆண்டவனலடய வழியில் 
உங்கா வசல்வத்லதை சக்திக்ு ஏற்றவாறு 
வசலவிடுங்கா. தீய வசயல்கலள விட்டு விலகி, 
எப்வபாழுதம் நல்லனவற்லறகய நாடுங்கா. 
மற்றவ்கா கூறும் அவதூறுகளக்ு 
அஞசாதீ்கா. என்லன உங்கா ுடும்பத்தில் 
ஒருவராக கருதி எனக்ு ஒத்தலழப்பத் 
தைாருங்கா” என்று கூறினா்கா. 

அப்கபாத, “இலறவனின் தூதைகர! 
நீங்கா கூறியலவ அலனத்லதையும் அப்படிகய 
ஏற்றுக்வகாாகிகறாம். ஒன்று எங்களக்ுத் 
வதைரியகவண்டும். ஆண்டவனலடய உதைவியால் 
உங்களலடய பலகவ்கலள எல்லாம் வவன்று 
எங்கா கநாக்கம் நலறகவறியபின், நீங்கா 
எங்கலள எங்கா எதிரிகளிடம் விட்டுவிட்டு, 
மக்காவுக்ுத் திரும்பி வந்தவிடுவீ்களா?” 
என்று வந்தை தைலலவ்களில் ஒருவரான அபல் 
லஹதைம் என்பவ் ககட்டா். 

“அவ்வாறு ஒருக்காிலம் நடவாத. நான் 
உங்களலடயவன். நீங்கா என்னலடயவ்கா. 



நான் உயிகராடு இருப்பதம், இறப்பதம் 
உங்களடன்தைான். 

நீங்கா சமாதைானமாக இருப்பவ்களடன்
நானம் சமாதைானமாக இருப்கபன். 
உங்களலடய பலகவ்கா எனக்ும் 
பலகவ்ககள!” என்று வபருமானா் 
கூறினா்கா. 

உடகன அவ்கா அலனவரும், 
வபருமானா் அவ்களின் திருக்கரத்லதை 
நீட்டச்வசால்ல, ஒவ்வவாருவராக அவ்கா 
கரத்கதைாடு இலனத்த, “ஆண்டவனக்ும் 
தைங்களக்ும் உண்லம யானவ்களாய் 
இருப்கபாம்” என பிரமாணம் வசய்தைன். 

அதைன்பின், அவ்களிலருந்த 
வபாறுப்பான பன்னிரு தைலலவ்கலளத் 
கதை்ந்வதைடுக்கச் வசான்னா்கா, இரு 
ககாத்திரங்களிலருந்தம் பன்னிருவ் 
கதை்ந்வதைடுக்கப்பட்டதம், “நீங்கா தைாம் உங்கா 
மக்களின் வசயல்களக்ுப் வபாறுப்பாவீ்கா!” 
என்று அறிவுறுத்தி அவ்கலள நபி வபருமானா் 
அனப்பி லவத்தைா்கா. 



 



  

 53. கபாகவும் விடவில்லல
 வபருமானா் அவ்களக்ும் 
மதீனாவாசிகளக்ும் நகழ்ந்தை உலரயாடல், 
உடன்படிக்லக ஆகியவற்லறத் வதைாலலவில் 
இருந்த கவனித்தக்வகாண்டிருந்தை மக்காவாசி 
ஒருவ் ஓ்டிப்கபாய் ுலறஷிகளிடம் கூறினா். 

அலதைக்ககட்டதம் ஆத்திரம் வகாண்ட 
ுலறஷிகா, உடன்படிக்லக வசய்தை மதீனா 
வாசிகலளப் பிடிக்க முயன்றா்கா. ஆனால், 
அவ்ககளா மக்காலவ விட்டுப் பறப்பட்டுப் 
கபாய் விட்டா்கா. 

மக்காவில் ுலறஷிகளின் வகாடுலமக்ு 
ஆளாகிக்வகாண்டிருந்தை முஸலம்களக்ு 
மதீனாவில் ஆதைரவு இருப்பதைால், தைங்கா 
கதைாழ்கலள அங்கக கபாும்படி வபருமானா் 
அவ்கா கட்டலளயிட்டா்கா. முஸலம்களம் 
பறப்படத் வதைாடங்கினா்கா. ுலறஷிகா 
அலதை அறிந்த, அவ்கலளப் கபாகவிடாமல் 
தைடுத்தைன். அவ்கா இருவ் மூவராகச் கச்ந்த, 



மலறவாகப் பறப்பட்டுச் வசன்றா்கா. சில 
நாட்களக்ுா நூறு ுடும்பங்கா வலர 
மதீனாலவ அலடந்தைன. 

மக்காவில் வபருமானாா அவ்களடன் 
அபூபக்க், அல அவ்களம் அவ்கா 
ுடும்பத்தினரும் தன்பத்தினால் 
வருந்திக்வகாண்டிருந்தை கவறு சிலரும் தைவிர, 
முஸலம்கா கவறு ஒருவரும் அங்கக இல்லல. 

மக்காவில் பல வீடுகா காலயாகக் 
கிடந்தைன. வியாபாரம் ுலறந்தைத. 

 



  

 54. வகாலல வசய்யத் திட்டம்
 இஸலாம் மதீனாவில் கவரூன்றி 
விடுகமா என ுலறஷிகளக்ு அச்சம் 
உண்டாயிற்று. 

வபருமானா் அவ்களம் ஒருகவலள 
அங்கக கபாய்விடுவா்ககளா என்று எண்ணி, 
அவ்கலளப் கபாகவிடாமல் தைடுப்பத எவ்வாறு
என ஆகலாசிக்க, ுலறஷிகளின் கூட்டம் ஒன்று 
நகர மண்டபத்தில் கூடியத. 

கூட்டத்தக்ு ஒவ்வவாரு ுடும்பத்தின் 
தைலலவரும் வந்திருந்தைன். அவ்கா 
ஆளக்வகாரு கயாசலன கூறினா்கா. 

வபருமானா் அவ்களின் லக, 
கால்களில் விலங்கிட்டு, 
சிலறப்படுத்தைகவண்டும் என்றன் சில். 
நாட்லடவிட்கட தரத்திவிடகவண்டும் என்று, 
கூறின் சில். வகாலல வசய்த விடகவண்டும் 
என்று கயாசலன கூறினா்கா சில். இறுதியாக 



வகாலல வசய்த விடுவத என்கற 
தீ்மானித்தவிட்டன். 

ஆனால், யாராவத தைனிப்பட்டவ் 
வகாலல வசய்தைால், அந்தைப் பழி அவலரச் 
சா்ந்தவிடும். அகதைாடு அவலரப் வபருமானா் 
அவ்கா ுடும்பத்தின் பழிக்ுப்பழி வாங்க 
கநரிடும் என்ற அச்சமும் அவ்களக்ு 
உண்டாயிற்று. 

ஆலகயால், “இந்தைப் 
பிரச்சிலனயிலருந்த விடுபட, ஒவ்வவாரு 
ுடும்பத்திலருந்தம் ஒவ்வவாருவ் 
கதை்ந்வதைடுக்கப்பட்டு அவ்கா அலனவரும் 
லகயில் வாகளந்திச் வசன்று வபருமானாலரக் 
வகான்று விட்டால், அந்தைப் பழியானத, 
எல்கலாலரயும் சா்ந்தவிடும். அதைனால், 
அவ்கா அவ்வளவு கபலரயும் பழி வாங்க 
இயலாத” என கயாசலன வதைரிவித்தைான் 
அபூஜஹில். இந்தை கயாசலனலயக் கூட்டத்தைா் 
ஆகமாதித்தைா்கா. 

உடகன கதைலவயான ஆட்கா 
கதை்ந்வதைடுக்கப்பட்டன். 



அந்தை இரவில், அவ்கா எல்கலாரும் 
லகயில் வாா ஏந்திச்வசன்று, வபருமானா் 
அவ்கா வசிக்ும் இடத்லதைச் சூழ்ந்தவகாண்டு 
வபருமானா் அவ்கா வீட்டிலருந்த வவளிகய 
வருவலதை ஆவகலாடு எதி்கநாக்கி வவளிகய 
காத்தக் வகாண்டிருந்தைன். 

 



  

 55. பறப்படும்படி கட்டலள
 ஆண்டவனலடய கட்டலளலய நாயகம்
எதி்பா்த்தக் வகாண்டிருந்தைா்கா. 

வபருமானா் அவ்கலளத் தைாங்கா 
பாதகாத்தக் வகாாவதைாகவும், தைங்களிடம் வந்த 
தைங்ும்படியும் மக்காவின் ்ற்றுப்பறத்தில் 
உாள முஸலம்கா கவண்டிக்வகாண்டன். 
ஆனால் அவ்களலடய 
ககாரிக்லககளக்வகல்லாம் வபருமானா் 
அவ்கா இணங்கவில்லல. 

வபருமானா் அவ்கலளப் பாதகாக்ும் 
வபருலம மதீனாவில் வாழும் அன்ஸாரிகளக்ு 
ஆண்டவன் ஏற்படுத்தியிருக்ும்கபாத அவ்கா
கவறு எங்கக கபாகமுடியும்? 

நபிப் பட்டம் கிலடத்தை பதின்மூன்றாவத
ஆண்டு வதைாடக்கத்தில், வபருமானா் 
அவ்கலள மதீனாவுக்ுப் பறப்பட்டுச் 



வசல்ிலம்படி ஆண்டவனிடமிருந்த உத்தைரவு 
கிலடத்தைத. 

உடகன அவ்கா, அபூபக்க் 
அவ்களிடம் வசன்று. ஆண்டவன் உத்தைரலவக் 
கூறினா்கா. 

“நானம் தைங்கலளத் வதைாட்ந்த வரும் 
பாக்கியத்லதைப் வபறுகவனா?” என்று 
ககட்டா்கா. வபருமானா் அவ்களம் அதைற்ு 
இலசந்தைா்கா. 

 



  

 56. மக்காலவ விட்டுப் பிரிதைல்
 பலகவ்கா உருவிய வாாககளாடு 
வபருமானா் அவ்கலள எதி்பா்த்தச் 
சூழ்ந்திருக்கின்றன். 

அத்தைலகய கவலளயிிலங் கூட, 
வபருமானா் அவ்கா உயிலரக் காட்டிிலம் 
நம்பிக்லகலயக் காப்பாற்றுவலதைகய வபரிதைாகக் 
கருதினா்கா. 

அல அவ்கலள அலழத்த வரச்வசய்த, “
மக்காலவ விட்டுப் பறப்பட்டுச் வசல்ிலம்படி 
எனக்ு உத்தைரவு கிலடத்திருக்கிறத. 
என்னலடய கட்டிலல் என்னலடய 
கபா்லவலயப் கபா்த்தக்வகாண்டு நீ் 
படுத்தக்வகாாளம், காலலயில் எழுந்த 
என்னிடம் நம்பிக்லகயாகக் 
வகாடுக்கப்பட்டிருந்தை வபாருாகலள, 
அவற்றிற்ு உரியவ்களிடம் 
ஒப்பலடத்தவிட்டு, நீ் மதீனாவுக்ு வந்த 
கசரும்” என்று கூறினா்கா. 



அதைன்பின் வபருமானா் அவ்கா 
வவளிகய வந்த, கஃபாலவப் பா்த்த, 
“மக்காகவ உலகிிலாள அலனத்திிலம் நீ 
எனக்ு கமன்லமயாக இருக்கிறாய். ஆனால் 
உன்னலடய மக்ககளா, என்லன இங்கக 
இருக்கவிடவில்லல” என்று கூறிவிட்டு, 
அபூபக்க் அவ்கா வீட்டுக்ுச் வசன்று, 
அங்கிருந்த இருவரும் பறப்பட்டுச் வசன்று 
மூன்று லமல் வதைாலலவிிலாள வதைள் என்னம் 
ுலகயில் தைங்கினா்கா. 

 



  

 57. ஆண்டவனம் நம்கமாடு 
இருக்கிறான்
 காலலயில் அல அவ்கா எழுந்த 
வவளிகய வந்தைா்கா. 

வபருமானா் அவ்கலளக் காணாமல் 
ஏமாற்றம் அலடந்த வகாடிய ுலறஷிகா 
மிுந்தை ககாபத்கதைாடு அல அவ்கலள கநாக்கி, 
“ உம்முலடய நண்ப் எங்கக?” எனக் 
ககட்டா்கா. “இலறவனின் தூதைலரப்பற்றி 
இலறவனக்கக வதைரியும்” என்று பதில் 
அளித்தைா்கா அல அவ்கா. 

பின்ன், ஆத்திரத்கதைாடு நாலா பக்கமும் 
கதைடிப் பறப்பட்டன். 

எங்ககயும் அவ்கலளக் காணாதைதைால், 
வபருமானா் அவ்கலளயாவத 
அபூபக்கலரயாவத பிடித்தத் தைருபவ்களக்ு 



நூறு ஒட்டகங்கா பரி்அளிப்பதைாக 
அறிவித்தைன் ுலறஷிகா. 

பரி்க்ு ஆலசப்பட்டு பல் கதைடி 
அலலந்தைா்கா. அவ்களில் சில் வதைள் 
ுலகக்ு அருகாலமயில் தைற்வசயலாக 
வந்தவிட்டன். 

ுலகக்ு வவளிகய மனிதை்களின் 
நடமாட்டத்லதை உண்ந்தை அபூபக்க் அவ்கா, 
தைங்களலடய உயிலரக்கூடப் 
வபாருட்படுத்தைாமல், வபருமானா் அவ்களக்ு
ஆபத்த கந்ந்தவிடக்கூடாகதை என்பதில் 
கண்்ங் கருத்தமாக இருந்தைா்கா. மிுந்தை 
அச்சத்கதைாடு அவ்கா நாயகத்திடம் “நாம் 
இருவ் மட்டுகம இங்கக இருக்கிகறாம்; 
பலகவ்ககளா பல் வவளிகய சூழ்ந்த 
நற்கிறா்காு என்று கூறினா்கா. 

“பயப்படாதீ். நாம் இருவ் மட்டும் 
அல்ல. ஆண்டவனம் நம்கமாடு இருக்கிறான்” 
என்றா்கா வபருமானா் அவ்கா. 



அவ்கா. ுலகக்ுா இருக்கக்கூடுகமா 
எனக் கருதிய ுலறவிகா ுலக வாயிிலக்ு 
வந்தைா்கா. 

அப்வபாழுத ுலக வாயிலல் ஒரு 
சிலந்தி வலல பின்னியிருந்தைத. பறா கூடுகட்டி, 
முட்லடயிட்டு. இருந்தைத. அலதைப்பா்த்தைதம் 
அவ்கா அங்கக இருக்கமுடியாத என்று கருதி 
ுலறஷிகா திரும்பி விட்டா்கா. 

வபருமானா் அவ்களம், அபூபக்க் 
அவ்களம் மூன்று நாட்கா ுலகயில் தைங்கி 
இருந்தைா்கா. 

அபூபக்க் அவ்கா வீட்டிலருந்த 
மூன்று நாட்களம் இரவு கவலளகளில் 
அவ்களக்ு உணவு வந்த வகாண்டிருந்தைத. 

 



  

 58. வகாலலயாளியின் மனமாற்றம்
 வபருமானா் அவ்களம் அபூபக்க் 
அவ்களம் நான்காம் நாா ுலகலயவிட்டுப் 
பறப்பட்டா்கா. 

ஒருநாா இரவும் பகிலம் பயணம் 
வசய்தைா்கா. மறுநாளம் பயணத்லதை 
கமற்வகாண்டா்கா. பகலல் வவப்பம் 
அதிகமாயிருந்தைதைனால் அபூபக்க் அவ்கா 
சிறித கநரம் நழல் உாள புதியில் 
வபருமானா் அவ்கலள இலளப்பாறச்வசய்த, 
ஆடு கமய்ப்பவரிடம் வசன்று பால் 
வாங்கிக்வகாண்டு வந்த வகாடுத்த வபருமானா்
அவ்கலளப் பருகச்வசய்த, தைாமும் 
பருகினா்கா. அங்கக உணவு எதவும் 
கிலடக்கவில்லல. 

மீண்டும் பயணமானா்கா. 
அப்வபாழுத மக்காவிலருந்த கதைடி வந்தை 
லசீராக்கா என்பவ் தரத்திலருந்கதை அவ்கலளக்
கண்டுவிட்டா். அவ்கலள வநருங்கத் தைம் 



ுதிலரலய கவகமாக விரட்டினா். ுதிலர கால் 
இடறிக் ்ககழ விழுந்தைத. 

வபருமானா் அவ்கலளத் தைாக்ுவதைற்ு 
எண்ணி, நாட்டு வழக்கப்படி அம்புறி 
கபாட்டுப் பா்த்தைா். “கவண்டாம்” என 
எதி்க்ுறிகய வந்தைத ஆயினம், நூறு 
ஒட்டகங்கா கிலடக்ுகம என்ற ஆலச 
அவலரத் தூண்டியத. மறுபடியும் ுதிலர மீத 
ஏறிச் சிறித தூரம் வசன்றதம், மீண்டும் 
ுதிலரயின் கால்கா பூமிக்ுா பதிந்தவிட்டன. 
மறுபடியும் அம்பக்ுறி கபாட்டுப் பா்த்தைா். 
கவண்டாம் என்கற மீண்டும் வந்தைத. அதைனால் 
அவருக்ுக் கலக்கம் உண்டாயிற்று. ஊக்கம் 
தைள்ந்தைத. மாவபரும் சக்தி ஒன்று, தைமக்ு 
எதிராக கவலல வசய்வதைாக எண்ணி 
வபருமானா் அவ்களின் முன்னிலலயில் வந்த,
நடந்தைவற்லறக் கூறித் தைம்லமக் காப்பாற்று 
மாறும், அதைற்ு எழுத்த மூலமான ஆதைாரம் 
தைருமாறும் கவண்டிக் வகாண்டா். 

அவ்வாகற ஹல்ரத் அபூபக்கலரக் 
வகாண்டு எழுதவித்த ஸுராக்காவுக்ு உறுதி 
வகாடுத்தைா்கா. உத்தைமத் திருநபியவ்கா. 



 



  

 59. முதைல் பாளிவாசல்
 மதீனாவுக்ு மூன்று லமல் 
வதைாலலவிிலாள ுபா என்னம் ஊரில் 
வபருமானா் அவ்களம் அபூபக்க் அவ்களம் 
வந்த கச்ந்தைன். 

அங்கக இருந்தை அன்சாரிகா 
(மதீனாவாசிகா) வபருமானா் அவ்கா வருலக
வதைரிந்தைதம், மிுந்தை அன்கபாடு வரகவற்று 
அலழத்த வந்த உபசரித்தைன். 

மக்காவிலருந்த அல அவ்களம் 
ுபாவில் வபருமானா் அவ்களடன் வந்த 
கச்ந்த வகாண்டா்கா. 

வபருமானா் அவ்கா ுபாவில் 
முதைலாவதைாக ஒரு பாளிவாசல் கட்டுவதைற்ு 
அடிக்கல் நாட்டினா்கா. 

மற்றவ்கா கட்டட கவலல 
வசய்வலதைப்கபால நபி வபருமிானாரும் 



வபாருாகலள எடுத்தக்வகாடுத்தகூட கவலல 
வசய்வா்கா. 

“நீங்கா ஒன்றும் வசய்ய கவண்டாம்: 
நாங்கா எடுத்தக் வகாாகிகறாம்” என மக்கா 
வசால்வா்கா. அப்வபாழுத வபருமானா் 
அவ்கா சிறித கநரம் ்ம்மா இருப்பா்கா. 
பிறு மீண்டும் கவலலயில் ஈடுபட்டு 
விடுவா்கா. 

கட்டட கவலல வசய்தைவ்களா அரபிக் 
கவிஞ் ஒருவரும் இருந்தைா். கவலல வசய்யும் 
சிரமம் வதைரியாமல் இருக்ும் வபாருட்டு, அந்தைக்
கவிஞ் பாடுவா். வபருமானா் அவ்களம் 
அவகராடு கச்ந்த பாடுவா்கா. 

ுடாவில் வபருமானா் அவ்கா திங்கா
கிழலமயிலருந்த வியாழன் வலர தைங்கியிருந்த 
வவாளிக்கிழலம அதிகாலலயில் பறப்பட்டு 
பன ஸலமுப்ன அவ்ப இடத்தக்ு வந்தைா்கா. 
ஜூம்ஆத் வதைாழுலக கநரம் வந்தவிட்டதைால், 
வாதீ ரானனா என்னமிடத்தில் ஜூம்ஆத் 
வதைாழுலதைலய நலறகவற்றினா்கா. 
மதீனாவில் அவ்கா நடத்திய முதைல் ஜூம்ஆ 
வதைாழுலக இததைான். 



 



  

 60. மதீனாவில் வரகவற்ப
 மதீனா வாழ் மக்கா அலனவரும், 
வபருமானா் அவ்களின் வருலகலய 
முன்னகமகய அறிந்த, ஆவகலாடு 
எதி்பா்த்தக் வகாண்டிருந்தைா்கா. 

மக்களின் ஆனந்தை வவாளம் 
கலரபரண்டு ஓ்டிற்று அலனவரும் 
மகிழ்ச்சிகயாடு வசன்று வபருமானா் 
அவ்கலள வரகவற்றன். 

தைங்கா இல்லத்தில் தைங்ககவண்டும் 
என்று ஒவ்வவாருவரும் வபருமானா் 
அவ்கலள கவண்டிக்வகாண்டன். 

அவ்களலடய கவண்டுககாலள 
மறுப்பதைால் அவ்கா மனம் வருந்தைக்கூடாத 
என்று கருதிய வபருமானா் அவ்கா 
ஒட்டகத்தின் கழுத்தில் கயிலரப்கபாட்டு 
அலதைத் தைன்னிச்லசயாகப் கபாகவிட்டு, “அத 



எங்கக கபாய் நற்ுகமா அதகவ நான் தைங்ும் 
இடமாும்” என்றா்கா. 

அபூஅய்யூப் என்பவ் வீட்டின் முன்கன 
கபாய் நன்றத. ஒட்டகம்: அபூ அய்யூப் அளவற்ற
மகிழ்ச்சிகயாடு, வபருமானா் அவ்களின் 
சாமான்கலள எல்லாம் எடுத்தச்வசன்று 
வீட்டிற்ுா லவத்தைா். 

வபருமானா் அவ்கலள 
உற்சாகத்கதைாடும் பணிகவாடும் வரகவற்று, 
உபசரித்த தைம் வீட்டின் மாடியில் தைங்ும்படி 
ககட்டுக்வகாண்டா் அபூ அய்யூப். 

வபருமானா் அவ்கா, பலரும் வந்த 
தைம்லமக் காண்பதைற்ு வசதியாக, ்கழ்த்தைளத்தில் 
இருப்பலதைகய விரும்பி, தைங்கினா்கா. 

அபூ அய்யூப் ுடும்பத்தின், 
வபருமானா் அவ்கலள மிகவும் கண்்ங் 
கருத்தமாகக் கவனித்த, உணவு அளித்த 
வபருமானா் அவ்கா உண்டபின் மீந்தைலதைகய 
உண்டன். 



பின்ன், வபருமானா் லஸலதையும் 
அபூக்க் அவ்களின் பதைல்வ் 
அப்தல்லாஹ்லவயும் மக்காவுக்ு அனப்பி 
தைங்கா ுடும்பத்தினலர அலழத்த வருமாறு 
வசய்தைா்கா. 

 



  

 61. மதீனாவில் பாளிவாசல்
 வபருமானா் அவ்கா மதீனாவுக்ு 
வந்த தைங்கியதம், அங்கக ஒரு பாளிவாசலல 
நறுவத் தீ்மானித்தைா்கா. 

தைங்களலடய ஒட்டகம் முதைன்முதைலாக 
எந்தை இடத்தில் நன்றகதைா அந்தை இடத்திகலகய 
பாளி வாசலலக் கட்டகவண்டும் என்பத 
வபருமானா் அவ்கா விருப்பம். 

அந்தை இடமானத ஸஹ்ில, ஸூலஹில 
என்ற அநாலதைச் சககாதைர் இருவருக்ு உரியத. 

வபருமானா் அவ்களின் எண்ணத்லதை 
அறிந்தை அந்தைச் சககாதைர்கா விலல ஏதம் 
வபறாமகலகய இடத்லதைத் தைர முன்வந்தைன். 

கருலணகய உருவான வபருமானா் 
அவ்கா, அபூபக்க் அவ்கலளக் வகாண்டு 
அந்தைச் சககாதைர்களக்ு, இடத்தக்கான 
கிரயத்லதைக் வகாடுக்கச் வசய்தைா்கா. 



பாளிவாசல் கட்டட கவலல 
வதைாடங்கப்பட்டத. மற்றவ்களடன் கச்ந்த 
வபருமானா் அவ்களம் கட்டட கவலல 
வசய்தைா்கா. 

பாளிவாசல் எளிய முலறயில் 
அலமந்தைத. எனினம் வணக்கம், தூய்லம, 
ஒழுக்கம், சத்தியம், ்த்தைம் என்னம் 
உபகரணங்கா அதில் இருந்தைன. 

பாளிவாசலலச் சா்ந்தை இரண்டு 
அலறகா கபரச்ச ஓ்லலகளால் அலமக்கப்பட்டு,
அவற்றிகல வபருமானா் அவ்களம் 
ுடும்பத்தினரும் இருந்த வந்தைன். 

் ந்த கவலலத் வதைாழுலககலளயும் 
வபருமானா் அவ்கா, அந்தைப் பாளி 
வாசலகலகய நடத்தி வந்தைா்கா. 

அங்கககய மக்களக்ு அறிவுலரகளம் 
கூறி வந்தைா்கா. 

 



  

 62. மதீன நகர நலலலம
 மதீனா நகரம் முன்ன் யத்ரிப் என்னம் 
வபயரால் வழங்கி வந்தைத. 

வபருமானா் அவ்கா அந்தை நகரத்தக்ு 
வந்த தைங்கியத முதைல் அதைன் வபய் மதீனத்தன் 
நபி (தீ்க்கதைரிசியின் நகரம்) என்று ஏற்பட்டு, 
நாளலடவில் மதீன என்று வழங்கலாயிற்று. 

வவு காலத்தக்ு முன்ன், அந்தை 
நகரத்தில் யூதை்கா வந்த ுடிகயறி இருந்தைன். 
நாளலடவில் அவ்களலடய எண்ணிக்லக 
அதிகரித்தைத. ஆலகயால், ்ற்றுப்பறங்களில் 
எல்லாம் அவ்கா ுடிகயறலானா்கா. சிறிய 
ககாட்லடகலளக் கட்டிக்வகாண்டு நலலயாக 
அங்கககய இருந்த வந்தைன். 

எனினம் யத்ரிப் என்று வழங்கப்பட்ட 
மத்னாவில் ஒளஸ, கஸரஜ என்ற இரு 
ககாத்திரத்லதைச் கச்ந்தைவ்ககள அவ்களில் 
வபரும்பாகலா். அவ்கா மதீனாவுக்ு 



வந்தைகபாத, யூதை்களின் ஆட்சியும் வசல்வாக்ும் 
மிுதியாயிருந்தைன. அவ்களிடமிருந்தை 
வசல்வத்தக்ு அளகவ இல்லல. இருபத 
கிலளகா வலரயிிலம் வபருகி, அவ்களின் 
சந்தைதியின் ்ற்றுப்பறங்களிிலம், வதைாலலவான 
இடங்கா வலரயிிலம் ுடிகயறி இருந்தைா்கா. 

அன்சாரிகளின் முன்கனா்கா இங்கக 
ுடிகயறிய சில நாட்கா வலர ஒதங்கிகய 
இருந்த வந்தைன். இறுதியான ஆதை்களின் 
வசல்வாக்லகக் கண்டு அவ்ககளாடு 
நட்பறகவாடு இருப்பதைாக உடன்படிக்லக 
வசய்தவகாண்டன். ஆனால், நாளலடவில் 
அன்சாரிகளின் ுடும்பங்கா வபருகி, 
வசல்வாக்ும் அதிகரித்த வரகவ, தைங்களக்ு 
அதைனால் தீங்ு கநரிடும் என்று கருதி, சில 
நாட்களக்ுப்பிறு யூதை்கா உடன்படிக்லகலய 
எத்த வசய்த விட்டா்கா. - 

யூதை்களின் தைலலவனான பித்யூன் 
என்பவன் ஏற்படுத்திய இழிவான ஒரு 
பழக்கத்தினால் மாலக் இப்ன அஜலான் தைம் 
ுடும்ப வகளரவத்லதைக் காப்பாற்றுவதைற்காக, 
அவலனக் வகான்றுவிட்டு ஸரியாவுக்ுத் தைப்பிச்
வசன்றா். அங்கிருந்த அந்நாட்டு அரசருலடய 



உதைவியினால் ஒரு வபரும்பலடயுடன் வந்த 
யூதை்கலளக் ்கழ் அடக்கினா். அதிலருந்த 
யூதை்களின் வசல்வாக்ுத் கதையலாயிற்று. 

ஒளஸ, கஸரஜ என்னம் அன்சாரிக் 
ுடும்பத்தினரிலடகய சில நாட்களக்ுப் பிறு, 
அரப நாட்டு வழக்கப்படி சில்லலரச் சச்சரவுகா 
உண்டாகியத. பிறு வபரிய சண்லடகளாய் 
மூண்டன. ஓ்ய்வின்றி சண்லட வவுகாலம் 
வலர நீடித்தைத. அவற்றில் இறுதியாக 
நலடவபற்ற பஆத என்னம் சண்லட மிக 
உக்கிரமமாக நடந்தைத. அதைனால், இரண்டு 
ுடும்பத்தினரிலடகய இருந்தை பிரமுக்கா 
வபரும்பாிலம் மாண்டுவிட்டன். எனகவ 
அவ்கா மிகவும் நலவலடந்தவிட்டன். 

அன்சாரிகா இஸலாத்தில் கசருவதைற்ு 
முன், விக்கிரக ஆராதைலனக்கார்களாக 
இருந்தைன். 

அன்சாரிகா என்றால், உதைவி 
வசய்பவ்கா என்று வபாருா. வபருமானா் 
அவ்களக்ும் முஸலம்களக்ும் உதைவி 
வசய்தைலமயால் அன்சாரி என்று 
அலழக்கப்படுகின்றன். 



 ுறிப்ப:-மதினா நகரம் 
நபிகளாருக்காககவ ஹிந்தஸதைானத்த மன்ன் 
ஒருவரால் ந்மாணிக்கப்பட்டத என்ற வரலாறு 
உண்டு. அத தைனியாகக் காண கவண்டிய ஒன்று. 

 



  

 63. வதைாழுலகக்ு அலழத்தைல்
 இஸலாத்தின் பிரதைான வகாாலக ஒகர 
இலறவலன வணங்ுதைல். 

எல்கலாரும் ஒன்று கூடி வணங்ுவகதை 
கமலானத. அவ்வாறு கூடிச் வசய்யும் 
வணக்கத்தக்ு மக்கலள எல்லாம் 
அலழப்பதைற்ு எவ்விதை ஒழுங்ும் 
ஏற்படுத்தைப்படாமல் இருந்த வந்தைத. 

மக்கா முன்னம் பின்னம் தைங்கா 
கநாக்கம்கபால் வந்த வதைாழுத வந்தைா்கா. 

ுறிப்பிட்ட கநரத்தில், மக்கலளத் 
வதைாழுலகக்ு அலழப்பதைற்ு ஒரு திட்டமான 
அலடயாளம் இல்லாதைதைால், வதைாழுலக 
கநரத்தில் மக்கலள அலழத்த வருவதைற்காகச் 
சிலலர நயமிக்கலாம் எனப் வபரும்தானா் 
கருதினா்கா. ஆனால், அவ்வாறு வசய்வத 
மிகவும் சிரமமாக இருக்ும் என்பதைால் 
எல்கலாரும் கூடி ஆகலாசித்தைன். 



ஒவ்வவாருவரும் ஒவ்வவாரு கயாசலன 
கூறினா்கா: 

“வதைாழுலக கநரத்தில், மக்கா 
பா்க்ும்படியான உயரமான இடத்தில் ஒரு 
வகாடிலய கட்டச்வசய்யலாம்” என்றா் ஒருவ். 

“வதைாழுலக கநரத்தில், மணி அடிக்கச் 
வசய்யலாம்” என்றா் மற்வறாருவ். 

“சங்ு ஊதைலாம்” என்றன் சில். 
“அலடயாளத்தக்காக, வநருப்லபக் 
வகாளத்தைலாம்” என்று சில் கூறின். 

அவற்லற எல்லாம் வபருமானா் 
அவ்கா அங்்ககரிக்கவில்லல. 

இறுதியாக, உம் அவ்கா, 
(இப்வபாழுத நலடமுலறயில் இருந்தவரும்) 
பாங்ு-வதைாழுலகக்காக அலழக்ும் முலறலய 
வபருமானா் அவ்களிடம் கூறினா்கா. 
அவ்களம் மகிழ்ச்சிகயாடு அலதை 
ஒப்பக்வகாண்டா்கா. 



முதைன்முதைலாக, அம்முலற, அந்தைப் பதிய 
பாளி வாசலகலகய வதைாடங்கப்பட்டத. 

 



  

 64. சககாதைர உண்ச்சி
 ுலறஷிகா இலழத்தை வகாடுலமகளக்ு
ஆளாகித் தரத்தைப்பட்டு, மதீன்வுக்ு வந்தை 
முஸலம்கா வவறுங் லககயாகடகய வந்தைன். 
அவ்களில் பல் மக்காவில் வசல்வத்கதைாடும், 
நல்லநலலயிிலம் இருந்தை கபாதிிலம், 
ுலறஷிகளக்ுப் பயந்த வவளிகயறியதைால், 
எலதையுகம வகாண்டு வர இயலவில்லல. 
அணிவதைற்ுச் சட்லடகூட இல்லாமல் 
இருந்தைன். 

அவ்கா “முஹாஜரூன்” என்று 
கூறப்படுவா்கா. அதைாவத ுடிவபய்ந்கதைா். 
அத்தைலகயவ்களக்வகல்லாம் மதீனாவில் உாள
அன்சாரிகளின் இல்லங்ககள விருந்தைளிக்ும் 
வீடுகளாகத் திகழ்ந்தைன. எனினம், அவ்கா 
பிறருலடய தையவில் உயி்வாழ 
விரும்பவில்லல. உலழப்பின் வபருலமலய 
உண்ந்த, உலழத்த உண்டவ்கா. 



அவ்களக்ும், அன்சாரிகளக்ும் 
சககாதைர பாசத்லதை ஏற்படுத்தி லவக்க 
வபருமானா் அவ்கா கருதினா்கா. 

பதிய பாளிவாசலல் அன்சாரிகலளயும், 
மக்காவிலருந்த ுடிவபய்ந்கதைா்கலளயும் 
அலழத்த, ஒவ்வவாரு அன்சாரியிடமும் ஒரு 
முஹாஜலரக் காட்டி, “ இவ் உம்முலடய 
சககாதைர்” எனக்கூறி, அவ்களக்ுா சககாதைரப் 
பாசத்லதை வபருமானா் அவ்கா 
வலயுறுத்தினா்கா. அவ்வாறு கச்த்த 
விடப்பட்டவ்கலள அன்சாரிகா பாசமிக்க 
சககாதைர உண்ச்சிகயாடு, தைங்கா வீட்டுக்ு 
அலழத்தக்வகாண்டு கபாய், தைங்களிடம் இருந்தை 
வபாருாகளில் பாதிலயக் வகாடுத்தைன். 

அன்சாரிகளின் வசாத்தக்கா யாவும் 
கதைாட்டங்களாககவ இருந்தைன. 

அவ்கா, வபருமானா் அவ்களிடம் 
வந்த, “ தைங்களலடய கதைாட்டங்கலள 
எங்களக்ும், முஹாஜரன்களக்ும் 
சரிபாதியாகப் பிரித்தக் வகாடுத்த விடுமாறு” 
ககட்டுக் வகாண்டா்கா. 



முஹாஜரன்கா வியாபாரத்தில் 
மட்டுகம பழக்கமானவ்கா. ஆலகயால் 
கதைாட்டங்கலள அவ்களக்ுக் வகாடுப்பதைால், 
பயன் உண்டாகாத என்று கருதிய வபருமானா் 
அவ்கா, அந்தைக் ககாரிக்லகலய ஏற்கவில்லல. 

அதைன்பின் அன்சாரிகா வபருமானா் 
அவ்களிடம், “நாங்ககள பயி் முதைலான மற்ற 
கவலலகலளயும் வசய்கிகறாம். ஆனால் 
வருமானத்தில் முஹாஜரன்கா பாதிலய 
எடுத்தக்வகாாளட்டும்” என்று கூறின். 
அவ்களம் அதைற்ுச் சம்மதித்தைன். 

 



  

 65. தியாக உாளம்
 வபருமானா் அவ்களின் வநருங்கிய 
கதைாழ்கா எவ்வளவு சிரமமான நலலயில் 
இருந்தைகபாதிிலம், தியாக உாளமும், தைாராளத் 
தைன்லமயும் உலடயவ்களாககவ 
விளங்கினா்கா. 

ஒரு சமயம், வபருமானா் அவ்களிடம் 
ஒருவ் வந்தைா். அப்வபாழுத வபருமானா் 
அவ்களின் இல்லத்தில் உணவு ஏதம் இல்லல. 
கதைாழ்கலள அலழத்த, அவ்களில் யாராவத 
வந்திருப்பவலரக் கூட்டிக்வகாண்டு கபாய் 
உணவு அளிக்ும்படி கூறினா்கா. 

உடகன, அபூ தைல்ஹா என்பவ், 
வந்தைவலர தைம் வீட்டுக்ு அலழத்தக் 
வகாண்டுகபாய், தைம்முலடய பிாலளகளக்ு 
மட்டுகம இருந்தை உணலவ, வந்தை 
விருந்தினருக்ு அளித்த உண்ணச் வசய்தைா். 
வபருமானா் அவ்களின் காலத்தில், 
சககாதைரத்தவ உண்வு எவ்வளவு 



வலலமயுலடயதைாக இருந்தைத என்பதைற்ு அத 
ஓ்் உதைாரணமாும். 

 



  

 66. வபருமானா் அவ்களின் 
எளிய வாழ்க்லக
 மதீனாவில் பாளி வாசலல ஒட்டி 
அலமந்திருந்தை இரண்டு அலறகளில், 
வபருமானா் அவ்கா ுடும்பத்கதைாடு வாழ்ந்த 
வந்தைா்கா. அலறககளா மிகவும் சிறியன. இரவு 
கநரங்களில் அந்தை அலறயில் விளக்ுக்கூட 
இருக்காத. 

வபருமானா் அவ்களின் இல்லற 
வாழ்க்லக மிகவும் எளிலமயாககவ இருந்தைத. 
நாா கணக்கில் அடுப்ப எரியாமகலகய 
இருக்ும். வபருமானா் அவ்கா 
கபரச்சம்பழத்லதைச் சாப்பிட்டு 
தைண்்ணலரப்பருகி, திருப்தி அலடவா்கா. 
வராட்டி ்டுவதைற்ு மாவு கிலடக்க 
வில்லலயானால், வவறும் மாமிசத்லதை மட்டுகம
சலமத்த உண்டு விடுவா்கா. சில 
கவலளகளில், வபருமானா் அவ்கா ஒட்டகப் 
பாலலயும் அருந்தவா்கா. 



வபருமானா் அவ்கா தைாங்ககள 
வீட்லடப் வபருக்ுவா்கா; வநருப்பப்பற்ற 
லவப்பா்கா. தைங்கா உலடகலளத் 
லதைத்தக்வகாாவா்கா. 

எவ்வளகவா வசதிகலளச் வசய்த 
வகாாளக்கூடிய வாய்ப்பம் வசதியும் இருந்தம் 
அவ்கா அவற்லற வயல்லாம் விரும்பாமல், 
சாதைாரணமாககவ இருப்பா்கா. 

அவ்களலடய எளிய வாழ்க்லக 
மக்கலளப் வபரிதம் கவ்ந்தைத. மதீனாவில் 
உாள ஒவ்வவாரு பிரிவினரும் வபருமானா் 
அவ்களிடம் சிறப்ப மிக்க மதிப்ப 
லவத்திருந்தைா்கா. 

 



  

 67. ஒருவருக்ு ஒருவ் உதைவி 
வசய்தைல்
 வபருமானா் அவ்ககளாடு உடன் 
இருந்தை கதைாழ்கா சில் மதை சம்பந்தைமான 
வதைாண்கடாடு வியாபாரம், விவசாயம் 
முதைலானவற்றில் ஈடுபட்டு வந்தைா்கா. மற்றும் 
சில் இலறவணக்கத்திிலம், வபருமானா் 
அவ்களடன் இருந்த கற்றுக் வகாாவதிிலகம 
காலம் கழித்தைன். ஆனால், அவ்களக்ுக் 
ுடும்பப் பாரம் இல்லல. திருமணமானதம் 
அவ்கா அக்ுழுலவ விட்டு விலகிக் 
வகாாவா்கா. 

அவ்களில் சில், காட்டுக்ுப்கபாய் 
விறு வவட்டி வந்த விற்று, அலதைக் வகாண்டு 
மற்ற சககாதைர்களக்ு உணவு தையாரித்த 
அளிப்பா்கா. அக்ுழுவின், பகலல் 
வபருமானா் அவ்கா முன்னிலலயில் இருந்த, 
அவ்கா திருவாய் மல்ந்த அருளம் 
அறிவுலரகலளக் கவனத்கதைாடு ககட்டவாறு 
இருப்பா்கா. அவ்கா எல்கலாரும் சில 



சமயங்களில், இரண்டு நாட்கா கூட உணவின்றி 
இருப்பா்கா. அப்படி இருக்ும்கபாத, 
வபருமானா் அவ்கா பாளிவாசிலக்ு வந்த 
வதைாழும்கபாத, அவ்களம் கச்ந்த 
வதைாழுவா்கா. ஆனால் பசியினால் உண்டான 
கலளப்பால் வதைாழுத வகாண்டிருக்ும்கபாகதை 
்ககழ விழுந்த விடுவா்கா. 

வபருமானா் அவ்களக்ு 
விருந்தின்கா வந்தைால் அவ்கலளயும் கச்த்தக்
வகாாவா்கா. சில சமயங்களில் இரவு 
கநரங்களில், அவ்களில் ஒருவ் அல்லத 
இருவலரத் தைுதிக்ுத் தைக்கபடி 
முஹாஜரன்களிடமும், அன்சாரிகளிடமும் 
அனப்பி, உணவு பலடக்கச் வசய்வா்கா 

 



  

 68. பலகவ்களின் வபாறாலம
 மக்காவில் தன்பற்றுக் வகாண்டிருந்தை 
முஸலம்கா மதீனாவுக்ுக் ுடிவபய்ந்த வந்த 
வபருமானா் அவ்களின் முன்னிலலயில் 
்தைந்திரத்கதைாடு அலமதியாக இருந்தைன். 

ஆனால், அவ்களக்ுப் பலகவ்ககள 
இல்லல என்று கூறிவிடமுடியாத. 

ுலறஷிகா வபாதவாக 
முஸலம்களிடமும், முக்கியமாகப் வபருமானா்
அவ்களிடமும் அளவற்ற பலகலம 
வகாண்டிருந்தைா்கா. 

மதீனாவில் இஸலாம் கவரூன்றி 
நலலவபற்றுவிட்டால் மக்காவிலருந்த 
ுடிகயறிய முஸலம்கா தைங்கலளப் 
பழிக்ுப்பழி வாங்கி விடுவா்ககள என்ற 
அச்சம் ுலறஷிகளக்ு கமிலம் பலகலமலய 
உண்டாக்கியத. 



மக்காவாசியான அபூஜஹிலன் சிற்றப்பா
இப்ன முலகறா என்பவ் மரணத்தைறுவாயில், 
விம்மி விம்மி அழுதைா். அப்வபாழுத 
ுலறவஷிகளின் தைலலவ்கா எல்கலாரும் 
அங்கக கூடியிருந்தைன். 

தைம் சிற்றப்பா அழுவலதைக கண்ட 
அபூஜஹறி, "சிறிய தைந்லதைகய, மரணத்லதைக் 
கண்டு ஏன் இப்படிப் பயப்படுகிி்கா? என்று 
ககட்டா். 

"அருலம மககன! மரணத்லதைக் கண்டு 
நான் அழவில்லல முஹம்மதின் மதைமானத 
எங்ும் பரவி, மக்காவானத அவ்கா 
வசமாகிவிடக்கூடாகதை என்றுதைான் நான் வருந்தி 
அழுகின்கறன்" என்றா் இப்ன முலகறா, 

அப்வபாழுத அங்கக இருந்தை 
அபூஸூப்யான்[1] என்பவ், "நீ் 
பயப்படகவண்டாம். இஸலாமானத 
பரவுவதைற்ு இடம் வகாடுக்க மாட்கடாம். 
அதைற்ு நாகன வபாறுப்பானவன் என்றா்!” 

இத்தைலகய வகட்ட எண்ணம் 
ுலறஷிகளக்ு இருக்ும்கபாத, 



முஸலம்கலள எவ்வாறு அலமதிகயாடு இருக்க
விடுவா்கா? 

  ↑அபூஸூப்யான் மக்கா வவற்றியின் 
கபாத இஸலாமாகி பிரபல ஸஹாபி(கதைாழராக) 
பின்ன் மாறினா் 

 



  

 69. மதீனாவில் மூன்று பிரிவின்
 வபருமானா் அவ்கா மதீனாவுக்ு 
வந்தைவபாழுத அங்கக மக்கா மூன்று 
பிரிவினராக இருந்தைன். 

1.அன்சாரிகா 2. முனாபிக்ுகா 3. 
யூதை்கா ஆகிய இவ்ககள கமற்படி மூன்று 
பிரிவின்கா. 

1. அன்சாரிகா: இவ்கா ஒளஸ, கஸரஜ 
என்னம் இரண்டு ககாத்திரத்லதைச் கச்ந்தைவ்கா.
இவ்கா அலனவரும் முஸலம்களாகி, இரண்டு
ககாத்திரத்தினரும் ஒற்றுலமயானா்கா. 

2. முனாபிக்ுகா: (நயவஞசக்கா என்று
வபாருா) இவ்கா வவளிகய இஸலாத்லதைத் 
தைழுவிய முஸலம்களாக நடித்தக் வகாண்டு, 
உாளர முஸலம்களக்ு விகராதிகளாக இருந்த
வந்தைன். இக்ுழுவினருக்ு அப்தல்லாஹ் 
இப்ன உலப என்பவ் தைலலவராக இருந்தைா். 



இவ் மதீனாவில் வசல்வந்தைராகவும், 
வசல்வாக்ு உாளவராகவும் இருந்த வந்தைா். 

வபருமானா் அவ்கா மதீனாவுக்ு 
வருவதைற்ு முன், அவருலடய ஆதிக்கம் 
கமகலாங்கி இருந்தைத. மதீனாவின் ஆட்சிகய 
அவருலடய லகக்ு வரக்கூடிய நலலயில் 
காணப்பட்டத. ஆனால், வபருமானா் அவ்கா 
மதீனாவுக்ு வந்த கச்ந்தைதம், நகரத்தின் 
நலலலம மாறியத. அன்சாரிகளலடய 
தைன்னலமற்ற ஊக்கமும், நகர மக்களின் விழிப்ப 
உண்ச்சியும் இப்ன உலபயின் எண்ணத்லதை 
நலறகவற இயலாமல் வசய்தவிட்டத. 
ஆலகயால், அவ் தைம் வஞசகமான எண்ணத்லதை 
மலறத்தக்வகாண்டு, தைம் கூட்டத்தைாருடன் 
வவளிப் பா்லவக்ு முஸலம் ஆகிவிட்டா். 
அவ் உயிகராடு இருந்தைவலர, 
முஸலம்களக்ுப் பல வலகயிிலம் தீங்ுகா 
வசய்த வந்தைா். 

3. யூதை்கா : மதீனாவில் இருந்தை 
யூதை்களில் மூன்று ககாத்திரத்தின் மட்டுகம 
வசல்வாக்ுாளவ்களாக இருந்தைன். அவ்கா 
1. பனலகனகா 2, பனூநுலல் 3. பனூுலறலா 
இம்முன்று ககாத்திரத்தினரும் மதீனாவின் 



்ற்றுப்பறங்களில் வபரிய வபரிய உறுதியான 
ககாட்லடகலளக் கட்டிக்வகாண்டு வாழ்ந்த 
வந்தைா்கா. 

வபருமானா் அவ்களிடத்தில் 
யூதை்களக்ும் பலகலம இருந்த வந்தைத. அதைற்ு
முக்கிய காரணம் : முதைலாவத மதீனாவாசிகா 
முஸலமானத. இரண்டாவத : யூதை்களின் 
பலகவ்களான ஒளஸ, கஸரஜ 
ுடும்பத்தைாரிலடகய ஓ்யாமல் சச்சரவு நகழ்ந்த, 
நலந்த கபாயிருந்தைா்கா. அவ்களக்ுா 
ஒற்றுலம ஏற்பட்டு விடாதைபடி யூதை்கா முயன்று
வந்தைா்கா. 

வபருமானா் அவ்கா மதீனா வந்தை 
பின்ன், முஸலம்களான ஒளஸ, கஸரஜ 
ககாத்திரத்தினரும் மிுந்தை ஒற்றுலமயாகி, 
வபருமானா் அவ்களக்ு உண்லம 
ஊழிய்களானத யூதை்களக்ு மிுந்தை 
வருத்தைத்லதை அளித்தைத. ஆனால்,அந்தை 
வருத்தைத்லதைகயா, விகராதைத்லதைகயா அவ்கா 
வவளிகய காட்டிக்வகாாளாமல், வபருமானா் 
அவ்களடன் சமாதைானமாக இருந்த 
முஸலம்கலளத் தைாக்ுவதைற்ுச் சமயம் பா்த்தக்
வகாண்டிருந்தைன். 



 



  

 70. ஒத்தலழப்பம் நட்பறவும்
 விகராதிகளக்ு மத்தியில் முஸலம்கா 
வாழ்ந்த வருவதைால், உாநாட்டில் சமாதைானத்லதை
நலலநறுத்தைவும், ுலறஷிகா மற்றும் 
அயல்நாட்டின் மதீனாலவக் லகப்பற்றாமல் 
பாதகாக்கவும் கவண்டிய வபாறுப்ப 
வபருமானா் அவ்களக்ு இருந்தைத. 

மிுந்தை தீ்க்க தைரிசனத்கதைாடும் 
மதிநுட்பத்கதைாடும் வபருமானா் அவ்கா 
மதீனாவில் உாள எல்லாப் பிரிவினலரயும் ஓ்் 
உடன்படிக்லகயின் மூலம் கட்டுப்பாடு 
வசய்தைா்கா. அதைன் ்ருக்கம்: 

அருளாளனம் அன்பலடகயானமாகிய 
ஆண்டவன் திருப்வபயலர முன்னிட்டு, 
முஹம்மத நபி (ஸல்) அவ்களால், 
முஸலம்களக்ும், முஸலம்ககளாடு 
ஒத்தலழக்க விரும்பகின்ற மற்ற எல்லா 
மக்களக்ும் இலடகயயுாள 
உடன்படிக்லகயாவத: 



கமகல ுறிப்பிட்ட எல்கலாரும் ஒகர 
நாட்டினராகக் கருதைப்படுவா்கா. யூதை்கா 
தைங்கா மதைத்லதைப் பின்பற்றுவதில் அவ்களக்ு 
முழுச் ்தைந்திரம் உண்டு. அவ்களலடய மதை 
சம்பந்தைமான விஷயங்களில் எவ்விதைத் தைலடயும் 
ஏற்படாத. யூதை்களம், முஸலம்களம் 
நட்பறகவாடு இருந்த வரகவண்டும். 
யூதை்களடகனா, முஸலம்களடகனா 
அந்நய்கா சண்லடயிட முற்பட்டால், 
இருதைரப்பினரும் ஒருவருக்வகாருவ் உதைவி 
பரியகவண்டும். மதீனாலவ அந்நய்கா தைாக்க 
முற்படுவா்களானால், இரு கட்சியினரும் ஒன்று
கச்ந்த வகாாளகவண்டும். சமாதைானம் அல்லத 
சண்லட எதவானாிலம் எல்கலாரும் கச்ந்கதை 
வசய்யகவண்டும். நம்முடன் கச்ந்த 
ஒற்றுலமகயாடு இருக்க விரும்பகின்ற 
யூதை்களின் உலடலமகலளக் காப்பாற்றவும் 
அந்நய்கா அவ்கலளத் தைாக்காதைபடி, நாம் 
பாதகாக்கவும் கடலமப்பட்டிருக்கிகறாம். 
யூதை்கா சகலவிதைமான நந்தைலனகளிலருந்த 
காப்பாற்றப்படுவா்கா. நம் 
மக்கலளப்கபாலகவ, அவ்களக்ு நம்முலடய 
உதைவிலயப் வபற சம உரிலம உண்டு. யூதை்களின்
பாதகாப்பில் இருக்கின்ற மற்ற மக்களின் 
உலடலமகளம் பாதகாக்கப்படும். ுற்றம் 



பரிந்கதைா் யூதைராயிருந்தைாிலம், 
முஸலமாயிருந்தைாிலம் தைண்டலனக்ு 
உட்படுவா். ுற்றவாளி வசல்வரானாிலம், 
ஏலழயானாிலம் தைண்டலன ஒகர மாதிரியாககவ
அளிக்கப்படும். ுற்றம் பரிந்தைவ்கலள, 
அவ்களலடய வநருங்கிய உறவின்கா 
ஆதைரிக்கக்கூடாத. இந்தை உடன்படிக்லகயின் 
மூலம் முன்னிருந்தை விகராதைங்கா எல்லாம் 
நீங்கிவிட்டதைாகக் கருதைப்படும். மதீனாவுக்ுா 
நுலழகின்ற ஒவ்வவாரு வருக்ும் இந்தை 
உடன்படிக்லகயில் உரிலம உண்டு”. 

கமகல கண்ட நபந்தைலனகலளத் தைவிர, 
உாநாட்டு ஒழுங்ுமுலற பற்றிச் சில 
பிரிவுகலளக் ுறிப்பிட்டுவிட்டு, இறுதியில் 
ுறிப்பிடுவதைாவத: இநதை உடன்படிக்லகலய 
ஏற்றுக்வகாாபவ்களக்ுா ஏற்படும் 
ஆட்கசபலணகா ஆண்டவனக்ுப் பின் நபி 
அவ்களின் தீ்மானத்தக்ு விடப்படும். 

இந்தைச் சாசனத்லதை, முஸலம்களின் 
விகராதிகா உட்பட மதீனாவில் இருக்கின்ற 
அலனவரும் ஒப்பக்வகாண்டன். 



இதைற்ு முன்ன், அகரபிய்களக்ுா 
நயாய விசாரலண என்பகதை இல்லாமல் 
இருந்தைத. ஒருவருக்ுப் பிறரால் க்டட ந்டடம் 
உண்டானால், அவ் தைம் வலலமயால் அல்லத 
தைம் உறவின்களின் பலத்தைால் மட்டும் அலதைத் 
தீ்த்தக் வகாாள கவண்டியதைாயிருந்தைத. இந்தை 
உடன்படிக்லகயினால், அந்தை வழக்கம் 
அடிகயாடு மலறந்தைத. அதைனால் வபருமானா் 
அவ்கா நபி என்ற முலறயினாிலம், 
மக்களக்ும் அவ்களக்ும் ஏற்பட்ட 
உடன்பாட்டிிலம், கமலான நீதிபதியாகவும் 
ஆனா்கா. 

 



  

 71. பயமுறுத்தைல் கடிதைம்
 மதீனா தைலலவ் அப்தல்லாஹ் இப்ன 
உலடக்ு மக்காவிலருந்தை ுலறஷிகா 
பயமுறுத்தைல் கடிதைம் ஒன்லற அனப்பி 
இருந்தைன். 

அதைாவத, “எங்களலடய மனிதைருக்ு, 
உம்முலடய நாட்டில் பகலடம் 
அளித்திருக்கிி். நீ் அவலரக் 
வகான்றுவிடகவண்டும்; அல்லத அவலர 
உம்முலடய நாட்டிலருந்த 
தரத்திவிடகவண்டும். அவ்வாறு வசய்யாவிடில் 
நாங்கா அலனவரும் உம்முலடய நாட்டின்மீத 
பலடவயடுத்த வந்த, உம்லமக்வகான்று, 
உம்முலடய வபண்கலளக் லகப்பற்றுகவாம்” 
என்று கடிதைத்தில் ுறிப்பிட்டிருந்தைன். 

கடிதைம் வந்தை வசய்திலய அறிந்தை 
வபருமானா் அவ்கா, உடகன அப்தல்லாஹ் 
இப்ன உலடயிடம் வசன்று, “உம்முலடய 



மக்களடனம், உம்முலடய சககாதைர்களடனம்
நீ் சண்லட வசய்வீரா?” என்று ககட்டா்கா, 

அதைற்ு அவ் எதவும் கூறாமல் ்ம்மா 
இருந்த விட்டா். அவருலடய வநருங்கிய 
உறவின்கா அலனவரும் முஸலம்களாகி 
விட்டபடியால், ுலறஷிகளின் ககாரிக்லகலய 
அவரால் நலறகவற்ற இயலவில்லல. ஆனாிலம்
அவரும் அவருலடய ுழுவினரான 
முனாபிக்ுகளம் உாளற முஸலம்களக்ு 
விகராதிகளாககவ இருந்தைன். 

 



  

 72. விகராதிகளின் பலகலம 
உண்ச்சி
 ுலறவிகா வந்த தைங்கலளத் 
தைாக்கக்கூடும் என்பலதை வபருமானா் 
அவ்களம் கதைாழ்களம் இரவும் பகிலம் 
எதி்பா்த்தக் வகாண்டிருந்தைன். 

வபருமானா் அவ்கா மதீனாவுக்ு 
வந்தை நாளிலருந்த, இரவு கநரங்களில் 
விழித்திருப்பா்கா. தைாம் தங்ுவதைாயிருந்தைால் 
யாலரயாவத நயமித்த, விகராதிகளின் 
வருலகலயக் கண்காணித்தக் வகாாளம்படி 
ஏற்பாடு வசய்தவிட்டு அதைன் பின்னகர 
தங்ுவா்கா. 

இந்தைக் காலகட்டம் இஸலாத்தக்ு 
மிகவும் கசாதைலன நலறந்தைத விகராதிகா, 
வபருமானா் அவ்கலள மதீனாலவவிட்டுத் 
தரத்தி, இஸலாத்லதைகய அழித்தவிடக் 
கருதிக்வகாண்டிருந்தைா்கா. 



ுலறஷிகா தைங்களக்ுக் ்கழுாள 
கூட்டத்தைாலர இஸலாத்தக்ு விகராதைமாகத் 
தூண்டிவிட்டன். 

அகரபிய்கா எல்கலாருக்ும் கஃபா 
வபாதவான வணக்கத் தைலமாக இருந்தைத. 
ுலறஷிகா அதைன் கமற்பா்லவயாள்களாக 
இருந்தைா்கா. எனகவ, ுலறஷி பறங்களிிலாள 
அகரபிய்களிடம் அவ்களக்ு வசல்வாக்ு 
இருந்தைத. அலதைக்வகாண்டு மக்காவிலருந்த 
மதீனா வலரயிிலாள எல்லாக் 
கூட்டாத்தைா்கலளயும் முஸலம் களக்ு 
விகராதிகளாக்கி தைங்களடன் கச்த்தக் 
வகாண்டன். 

 



  

 73. பலகவ்கலள ஒழிக்கத் 
திட்டங்கா
 வபருமானா் அவ்கா மதீனாவில் 
உாள முஸலம்கலளப் பாதகாப்பதைற்காக, 
இரண்டு விதைமான திட்டங்கலள 
உருவாக்கினா்கா. 

தைங்கா வியாபார வள்ச்சியினால் 
ுலறஷிகா ஏராளமான வசல்வத்லதைச் 
சம்பாதித்த வந்தைா்கா. 

முஸலம்களக்ுத் தீங்ுபரிவதைற்ு, 
அவ்களலடய வசல்வப்வபருக்கக காரணமாக 
இருந்தைத. ஆதைலால், ுலறஷிகளின் வியாபாரப் 
வபாருாகா அயல்நாட்டுக்ுப் கபாவலதைத் 
தைடுத்த, அதைன்மூலம் அவ்கலளச் சமாதைான 
வழிக்ுக் வகாண்டு வருவத முதைல் திட்டமாும்.

ஒருகவலள, அவ்கா சமாதைான வழிக்ு 
வராமல் சண்லட வசய்வதைாயிருந்தைாிலம், அதைற்ு



முன்வனச்சரிக்லகயாக முஸலம்களக்ுச் 
சரியான பக்க பலத்லதைச் கசகரித்தக் 
வகாாவதைற்காகச் ்ற்றுப்பறத்திிலாள 
கூட்டத்தைாரிடம் நட்பறவு உடன்படிக்லக வசய்த 
வகாாவத, இரண்டாவத திட்டமாும். 

முதைல் திட்டத்லதை 
நலறகவற்றுவதைற்காக, வபருமானா் அவ்கா 
நூறு கப் வகாண்ட ுழுலவ மக்காவின் 
புதிக்ு அனப்பிலவத்தைா்கா. வியாபாரம் 
வசய்யப் பறப்பட்டுச் வசல்ிலம் ுலறஷிக் 
கூட்டத்தினலரத் தைடுத்தத் வதைாந்தைரவு 
வகாடுத்தக் வகாண்டிருப்பகதை அவ்களலடய 
கவலல. 

அக்கூட்டத்தைாரின் உயிருக்ககா, 
வபாருளக்ககா கசதைம் விலளவிக்கவில்லல. 
அவ்களலடய வபாருாகலளயும் 
அபகரிக்கவில்லல. 

ுலறஷிகளின் வியாபாரத்தக்ு 
இலடயூறு உண்டாக்கி, அவ்கலளச் 
சமாதைானத்தக்ுக் வகாண்டுவருவகதை 
கநாக்கமாும். 



இரண்டாவத திட்டத்லதை 
நலறகவற்றுவதைற்காகப் வபருமானா் அவ்கா 
மதினாவிலருந்த முப்பத லமல் 
வதைாலலவிிலாள என்ற கூட்டத்தைாரிடம், 
முஸலம்-ுலறஷிகா ஆகிய இரு 
கட்சியினருக்ும் அக்கூட்டத்தைா் 
உதைவிபரிவதில்லல” என்பதைாக ஓ்் 
உடன்படிக்லக வசய்தைா்கா. 

வபருமானா் அவ்கா எண்பத 
கதைாழ்களடன் அவ்வருடம் அப்வா என்னம் 
இடத்தக்ுப்கபாய், பனலம்ரா 
ககாத்திரத்தைாரிடம் ஒ் உடன்படிக்லக 
வசய்தைா்கா, 

அதைாவத: “இத முஹம்மத் 
ரஸூசிிலல்லாஹ், பனூலம்ராக் 
ககாத்திரத்தைாருக்ு எழுதிக்வகாடுத்தை 
உடன்படிக்லக, அந்தை மக்களலடய உயிரும் 
வபாருளம் பாதகாக்கப்படும். பனூலம்பராக் 
கூட்டத்தினருக்ு உதைவி வசய்யப்படும். 
ஆண்டவனலடய நபி அவ்கா உதைவிக்காக 
எப்கபாத கூப்பிடுகிறா்ககளா அப்கபாத 
அவ்கா வந்த உதைவி பரியகவண்டும்” 



அடுத்த, வபருமானா் அவ்கா, 
பனூலம்ராக் கூட்டத்தைாரின் நண்ப்களான 
பனூமுத்லஜ என்னம் ககாத்திரத்தைாரிடம் 
வசன்று, கமகல கூறிய நபந்தைலனப்படி மற்கறா்
உடன்படிக்லக வசய்த வகாண்டா்கா. 

 



  

 74. உய்வான பண்ப
 ுலறஷிகா யுத்தைத்தக்ுத் 
தையாராகிக்வகாண்டிருக்ும் வசய்தி வபருமானா் 
அவ்களக்ுத் வதைரிய வந்தைத. உடகன, 
அப்தல்லாஹ் இப்ன ஜஹ்ஷூ என்பவலரயும், 
அவருடன் பன்னிருவலரயும் உளவு பா்த்த 
வருவதைற்காக, நக்லா என்ற ஊரின் பக்கமாக 
அனப்பினா்கா. 

வபருமானா் அவ்கா கமற்படி 
அப்தல்லாஹ்விடம் ஒரு கடிதைத்லதைக் வகாடுத்த, 
இரண்டு நாட்களக்ுப் பிறு அலதைத் திறந்த 
பா்க்ுமாறு வசால்ல அனப்பி இருந்தைா்கா. 

இரண்டு நாட்களக்ுப் பிறு 
அப்தல்லாஹ் அந்தைக் கடிதைத்லதைத் திறந்த 
பா்த்தைகபாத, "நீ் நக்லாவில் தைங்கி இருந்த, 
ுலறஷிகளின் நடவடிக்லககலள அறிந்த 
வதைரிவிக்ககவண்டியத” எனக் 
ுறிப்பிடப்பட்டிருந்தைத. 



ஆனால், அப்தல்லாஹ் கபாும்கபாத 
தைற்வசயலாக வழியில் ஷாம் கதைசத்திலருந்த 
சரக்ுகலள ஏற்றிக்வகாண்டு வந்தை 
ுலறஷிகளின் வியாபாரக் கூட்டத்தின் 
எதி்ப்பட்டன். அப்தல்லாஹ் அவ்கலளத் 
தைாக்கினா். அவ்களா சச்சரவு ஏற்பட்டு, 
இப்னல் ஹல்ரமி என்னம் ுலறஷி 
வகால்லப்பட்டா். மற்றும் இருவ் 
சிலறபிடிக்கப்பட்டா்கா. அப்தல்லாஹ்விடம் 
ஏராளமான வபாருாகளம் அகப்பட்டன. 

அவ் மதீனாவுக்ு வந்த, வபருமானா் 
அவ்களிடம் நடந்தைவற்லற விவரித்த தைாம் 
வகாண்டு வந்தை வபாருாகலளயும் சம்ப்பித்தைா்.
 

வபருமானா் அவ்கா 
அப்தல்லாஹ்விடம் “இவ்வாறு வசய்வதைற்ு 
உமக்ு நான் அனமதி தைரவில்லலகய?" என்று. 
கூறி, அவ் சம்ப்பித்தை வபாருாகலள ஏற்க 
மறுத்தவிட்டா்கா. 

வபருமானா் அவ்கா கட்டலளக்ு 
மாறாக அவ் வசய்தைலதை, மற்ற கதைாழ்களம் 
கண்டித்தைா்கா. 



அப்தல்லாஹ் சண்லட வசய்தைதம் 
இப்னல் ஹல்ரமி வகால்லப்பட்டதம் 
எதி்பாராமல் நகழ்ந்தைதைாும். அதில் 
வபருமானா் அவ்களின் தூண்டுதைல் எதவும் 
இல்லல. 

எனினம், இப்னல் ஹல்ரமி உய் 
ுடும்பத்லதைச் கச்ந்தைவ். சிலறப்பிடிக்கப்பட்ட 
இருவரும் ுலறஷிகளிடம் 
வசல்வாக்ுாளவ்கா. 

இவற்றால் ுலறஷிகளக்ு 
வபருமானா் அவ்களிடம் ஏற்கனகவ உாள 
பலகலம அதிகமாயின. 

 



  

 75. மதீனாலவத் தைாக்க முயற்சி
 மதீனாலவத் தைாக்ுவதைற்காகக் 
ுலறஷிகா வபரிய ஆரவாரத்கதைாடு 
பறப்பட்டுவிட்டா்கா. 

அச்வசய்தி வபருமானா் அவ்களக்ுத் 
வதைரிந்தைத. உடகன கதைாழ்கலள எல்லாம் 
அலழத்த, வசய்திலயச் வசான்னா்கா. 

அபூபக்க் முதைலானவ்கா தைங்கா 
உயிலரக் வகாடுக்கத் தையாராயிருப்பதைாகத் 
வதைரிவித்தைா்கா. 

வபருமானா் அவ்கா அன்சாரிகளின் 
பக்கம் திரும்பிப் பா்த்தைா்கா. 

அப்வபாழுத கஸரஜ கூட்டத்தின் 
தைலலவ் எழுந்த வபருமானா் அவ்களிடம், 
“தைங்கா கட்டலளயிட்டால், நாங்கா கடலல் 
கூட விழுந்தவிடுகவாம்” என்று கூறினா். 



அடுத்த, மற்வறாருவ் எழுந்த நாங்கா 
எல்கலாரும் உங்களக்ு வலதபறமாகவும், 
இடத பறமாகவும் முன்னம் பின்னம் நன்று 
சண்லட வசய்கவாம்” என்றா். 

இவற்லற எல்லாம் ககட்டதம் 
வபருமானா் அவ்கா மகிழ்ச்சியால் 
பூரித்தைா்கா. 

ுலறஷிகலள எதி்ப்பதைற்ுத் 
தீ்மானித்தைா்கா. 

ஆண்டவனிடமிருந்த அவ்களக்ு 
அனமதியும் கிலடத்தைத. 

ஹிஜர இரண்டாம் ஆண்டு ரம்லான் 
மாதைம் 12 ந்கதைதி வபருமானா் அவ்கா 
முஸலம்களடன் மதீனாவிலருந்த 
பறப்பட்டா்கா. 

மதீனாவிலருந்த ஒரு லமல் தூரம் 
வந்தைவுடன் கசலனகலளச் சரிபா்த்தைா்கா. 



இளம்பிாலளகளக்ு, ஆபத்தைான 
சந்தை்ப்பத்தில் கவலல இல்லல என்று கருதி 
அவ்கலள எல்லாம் திரும்பிப் கபாுமாறு 
கூறினா்கா. 

மதீனாலவ கமற்பா்லவ வசய்யுமாறு 
அபூ ிலபாபா என்பவலரப் கபாும்படி 
வசான்னா்கா. 

தைங்களக்ு முன்கன இரண்டு 
உளவாளிகலள அனப்பி, ுலறஷிகளின் 
வருலகலய அறிந்த முன்வனச்சரிக்லகயாகத் 
வதைரிவிக்ுமாறு ஏற்பாடு வசய்தைா்கா. 

பத்ரு என்னம் பாளத்தைாக்ு 
மதீனாவிலருந்த எண்பத லமல் தூரத்தில், ஷாம்
கதைசத்தக்ுப்கபாும் வழியில் உாளத. 

பத்ரு பாளத்தைாக்ு வழியாக 
ுலறஷிகா வருவதைாகத் வதைரிந்தைதம் அந்தைப் 
பக்கமாக முன்கனறிச் வசன்றா்கா. 

பத்ரு பக்கம் கபானதம், பத்ரின் 
மற்வறாரு பக்கம் ுலறஷிகா வந்த 



கச்ந்திருக்கிறா்கா என்பலதை உளவாளிகா 
மூலம் அறிந்த அந்தை இடத்திகலகய நன்று 
வகாண்டா்கா. 

முஸலம்கா சிறிய பலடயுடன் 
வந்திருந்தைன். ுலறஷிககளா ஏராளமான 
கசலனயுடன் வந்திருந்தைா்கா. 
ுதிலரப்பலடயும் ஏராளமான தைளவாடங்களம் 
அவ்களிடம் இருந்தைன. ுலறஷிகளின் 
தைலலவ்கா அலனவரும் வந்திருந்தைன். 
ஆனால், அபூலஹப் வரவில்லல. 

 



  

 76. வபருமானா் அவ்களின் 
முன்கனற்பாடு
 வபருமானா் அவ்களின் வகாடிய 
விகராதியான அபூஜஹில், இச்சண்லடயின் 
மூலமாக இஸலாத்லதை அழித்தவிடகவண்டும் 
என்ற வகாடுரமான எண்ணத்கதைாடு அங்கக 
வந்திருந்தைான். 

ுலறஷிகா முன்னதைாககவ 
வந்தவிட்டதைால், தைங்ுவதைற்ுத் தைுந்தை 
இடங்கலள அவ்கா 
லகப்பற்றிக்வகாண்டா்கா. 

முஸலம்கா தைங்கியிருந்தை இடத்தில், 
தைண்ணி வசதி இல்லல; மணல் நலறந்தை 
தைலரயானதைால், கால்கா பதிந்தைன. 

அப்வபாழுத ஹூபாப் என்பவ் 
வபருமானா் அவ்களிடத்தில், “இப்வபாழுத 
இந்தை இடத்லதை தைாங்கா கதை்ந்வதைடுத்திருப்பத 



ஆண்டவனலடய அறிவிப்பின் மூலமாகவா 
அல்லத யுத்தை தைந்திரத்லதை அனசரித்தைா?” என்று 
ககட்டா். 

அதைற்ுப் வபருமானா் அவ்கா. 
ஆண்டவனலடய அறிவிப்ப மூலமல்ல, என்று 
கூறினா்கா. 

உடகன தைண்ணி வசதியுாள இடத்தக்ு 
முன்கனறினா்கா. 

அப்வபாழுத ஆண்டவனலடய 
கருலணயால் மலழ வபய்தைத. தைண்ணிருாள 
இடங்கலள அவ்கா லகப்பற்றிக் 
வகாண்டகபாதிிலம், எதிரிகளம் அங்கக தைண்ணி
எடுத்தக்வகாாள இடம் வகாடுத்தைன். 

இரவு கநரம், கதைாழ்கா எல்கலாரும் 
இரவு முழுவதம் நன்றாகத் தூங்கினா்கா. 

ஆனால், வபருமானா் அவ்கா மட்டும் 
இரவு முழுவதம் விழித்திருந்த, ஆண்டவன் 
முன்னிலலயில் முஸலம்களக்ு உதைவியும் 



வவற்றியும் கிலடக்ககவண்டும் என்று 
கவண்டுதைல் வசய்த வகாண்டிருந்தைா்கா. 

காலலயில் வதைாழுலகக்காக 
முஸலம்கலள எழுப்பி அவ்களக்ுச் 
வசாற்வபாழிவு நகழ்த்தினா்கா. 

 



  

 77. எதிரிகா 
கதைாற்கடிக்கப்படுவா்கா
 ுலறஷிகளின் சா்பாக உத்பா என்பவ் 
ஆயுதைங்கலள எடுத்தக்வகாண்டு கபாருக்ுத் 
தையாராகி விட்டா். 

வபருமானா் அவ்கா ஒரு கூலரக்ுக் 
்கழ் அம்ந்திருந்தைா்கா. அவ்களக்ு அருகில் 
ஸஃதப்ன மு ஆத என்பவ் லகயில் உருவிய 
வாளடன் எவரும் வநருங்காதைபடி நன்றா். 

வபருமானா் அவ்கா தைங்கா 
லகயிிலாள அம்பினால் லசலக காட்டி 
அணிவுத்தைா்கா. 

ஒருவரும் அவ்வணிக்ு முன்னால் 
அல்லத பின்னால் கபாகக்கூடாத என 
கண்டிப்பான ஏற்பாடு வசய்திருந்தைா்கா. 



கபா்க்களத்தில் இலரச்சல் உண்டாவத 
இயல்ப. ஆனால், எவரும் வாய் திறந்த 
கபசக்கூடாத என்பத வபருமானா் அவ்களின் 
கண்டிப்பான உத்தைரவு. 

எதி் எதிராக இரண்டு பலடகளம் 
நன்றன. 

உண்லமயும்-வபாய்யும், ஒளியும்-
இருளம், இஸலாமும் "ுப்ரும்” கபாலக் காட்சி 
அளித்தைன! 

ஒகர வதைய்வக் வகாாலகயானத, பரந்தை 
உலகத்தில் அங்ு இருந்தை சில உயி்களின் 
விதிலயகய வபாறுத்திருந்தைத. 

எதிரிகா எண்ணிக்லகயில் மிுந்தம், 
ஏராளமான யுத்தை சாதைனங்களடன் இருந்தைா்கா. 

முஸலம்ககளா, ுலறந்தை 
வதைாலகயினராகவும், கபாதமான ஆயுதைங்கா 
இல்லாதைவ்களாயும் இருந்தைன். 



இந்தை நலலயில் வபருமானா் அவ்கா 
சிறித மனக்கிகலசத்தடன் ஆண்டவனலடய 
முன்னிலலயில் இரு லககலளயும் ஏந்தியபடி, 
“ஆண்டவகன! நீ வாக்களித்தைலதை இன்று 
நலறகவற்றுவாயாக!” என்று கூறி கவண்டிக் 
வகாண்டா்கா. 

அந்தை கவண்டுதைலல் வபருமானா் 
அவ்கா தைங்கலளகய மறந்த இருந்தைகதைாடு, 
கமலாலட ்ககழ விழுந்தைகபாதிிலம் அலதை 
அறிய மாட்டா்கா. 

எல்லாம் வல்ல இலறவா! மனம் 
வநாந்தைவ்களக்ு நீ உதைவி வசய். இந்தைக் 
ுலறந்தை எண்ணிக்லகயுலடயவ்கா 
எதிரிகளால் அழிக்கப்படுவா்களானால், 
தூய்லமயான உாளத்தடன் உன்லன வணங்க 
ஒருவருகம இருக்கமாட்டா்கா” என 
கவண்டினா்கா. 

இவ்வாறு வபருமானா் அவ்கா 
தைங்கலள மறந்திருக்ும் நலலலமயில், 
அபூபக்க் அவ்கா, “நாயககம! ஆண்டவன் 
தைன்னலடய வாக்ுறுதிலய நலறகவற்றுவான்”
என்று கூறியகபாத, “எதிரிகா 



கதைாற்கடிக்கப்பட்டு ஓ்டிவிடுவா்கா” என்ற 
வசாற்கா வபருமானா் அவ்களின் 
திருவாக்கிலருந்த ஒலத்தைத. 

இத முஸலம்களின் வவற்றிக்ு ஒரு 
முன்னறிவிப்பாய் இருந்தைத. 

இச்சமயம், ுலறஷிகளின் பலடயானத 
மிக அருகில் வநருங்கிவிட்டத 

முஸலம்கா முன்கனறக்கூடாத 
என்றும், தைங்களலடய அம்பகலளக்வகாண்கட 
எதிரிகலளத் தைடுக்ககவண்டும் என்றும் 
கட்டலள இடப்பட்டிருந்தைன். 

கபா் வதைாடங்கியத. 

 



  

 78. எதிரிகளின் வீழ்ச்சி
 ுலறஷிகளின் பலடத்தைலலவன் 
உத்பாவும், அபூஜஹிலம், சண்லடயில் 
வீழ்ச்சியலடந்தைன். அதைனால் ுலறஷிகா 
மனம் கலங்கி, அணியில் ுழப்பம் கமலட்டு, 
நலல வபய்ந்த தைங்களலடய ஆயுதைங்கலள 
எல்லாம் ்ககழ கபாட்டுவிட்டு ஓ்டிவிட்டன். 

அவ்களலடய ஆயுதைங்கலள எல்லாம் 
முஸலம்கா லகப்பற்றிக்வகாண்டா்கா. 

கபாரின் முடிவில் பா்த்தைகபாத, 
முஸலம்களிலடகய பதினான்ு 

கப் வகால்லப்பட்டிருந்தைன். 
அவ்களில் ஆறு கப் முஹாஜரன்கா, 
எட்டுப்கப் அன்சாரிகா. 

ுலறஷிகளின் பக்கம் எழுபத கப் 
வகால்லப்பட்டகதைாடு எழுபத கப் வலர 
சிலறபிடிக்கப்பட்டிருந்தைன். 



வகால்லப்பட்ட எழுபத கபரில் 
ுலறஷிகளின் முக்கிய தைலலவ்கா 
எல்கலாரும் இருந்தைன். 

சிலறபிடிக்கப்பட்டவ்கா 
மதீனாவுக்ுக் வகாண்டு கபாகப்பட்டன். 

அவ்களில் அல அவ்களின் சககாதைர் 
அ்கிலம், வபருமானா் அவ்களின் சிறிய தைந்லதை 
அப்பாஸ அவ்களம் வபருமானா் அவ்களின் 
மருமகன் அபல் ஆஸூம் இருந்தைன். 

ஆயிரம் கபா் வீர்களம், நூறு 
ுதிலரப்பலடயும் உணவும், ஆயுதைங்களம் 
தையங்காமல் வழங்ுவதைற்ுப் பல 
வசல்வந்தை்களம் ுலறஷிகளின் பக்கம் 
இருந்தம் கூட கபாதிய ஆயுதைங்கா இன்றி, 
இரண்டு ுதிலர வீர்கா, 313 கப் அடங்கிய 
முஸலம் பலடயானத அவ்கலளத் 
கதைாற்கடித்த வவற்றி வபறுவதைற்ு 
ஆண்டவனலடய கபரருகள காரணமாும். 

லகத வசய்யப்பட்டவ்கலள 
வபருமானா் அவ்கா மிகவும் அன்படன் 
நடத்தி வந்தைா்கா. அவ்கலள இருவ் 



நால்வராகத் கதைாழ்களிடம் பிரித்த அனப்பி, 
நல்லமுலறயில் அவ்கலள நடத்தம்படி 
வசால்லயிருந்தைா்கா. 

லகதிகளக்ு உடுப்பதைற்ு உலட 
இல்லாமல் இருந்தைத. வபருமானா் அவ்கா 
கட்டலளயிட்டவுடன் கதைாழ்கா, அலனவரும் 
தைங்களலடய உலடகலளக் வகாடுத்தைன். 

பின்ன் லகதிகலள என்ன வசய்வத என 
நபி வபருமானா் கதைாழ்களிடம் ஆகலாசலன 
வசய்தைா்கா. 

எல்கலாரும் உறவின்களாகவும் 
வநருங்கியவ்களாகவும் இருப்பதைால், 
"மீட்சித்வதைாலகலயப் வபற்றுக்வகாண்டு 
விட்டுவிடலாம்” என அபூபக்க் அவ்கா 
கருத்த வதைரிவித்தைா்கா.  

ஆனால் உம் அவ்கா, “இஸலாத்லதைப் 
பற்றிய அளவில், நண்ப், பலகவன், அந்நயன், 
வநருங்கியவன், உறவினன் என்ற 
கவறுபாட்டுக்ு இடமில்லல. அதைனால் 
லகதிகலள எல்லாம் வகான்றுவிடகவண்டும்; 
ஒவ்வவாருவரும் அவரவ்களலடய வநருங்கிய 



உறவினலரத் தைங்கா லகயாகலகய 
வவட்டகவண்டும்” என்று வசான்னா்கா. 

இறுதியில், அபூபக்க் அவ்களின் 
கருத்தப்படிகய, லகதிகளிடமிருந்த தைலலக்ு 
நாலாயிரம் நாணயம் வீதைம் வாங்கிக்வகாண்டு 
அவ்கா விடப்பட்டன். 

எழுதைப்படிக்கத் வதைரிந்தைவ்கா 
ஒவ்வவாருவரும் பத்தப்பிாலளகளக்ு 
எழுதைக்கற்றுக்வகாடுத்தைால், விட்டுவிடுவதைாக 
உத்தைரவிட்டா்கா. 

அவ்வாகற சில் கல்வி கபாதித்தம் 
விடுதைலலயானா்கா. 

 



  

 79. மீண்டும் தைாக்க வருதைல்
 இஸலாத்தக்ுக் வகாடிய விகராதைமாக 
இருந்தை வீர்கா பலருடன் சண்லடயில் 
உத்பாவும், அபூஜஹிிலம் மாண்டுவிட்டன். 

அதைன்பின் ுலறஷிகா 
அபூஸூப்யாலனத் தைலலவராக்கிக் வகாண்டன்.

அவ் தைலலவரானதம், பத்ருப் கபாரில் 
இறந்தகபான ுலறஷிகளின் இரத்தைத்தக்ுப் 
பழிவாங்க கவண்டியத அவருலடய கடலம 
எனக் கருதினா். இருநூறு ஒட்டகப்பலடயுடன் 
மதீனாவுக்ு வந்தைா். முஸலம்களக்ு 
விகராதைமான யூதை்கா தைமக்ு உதைவுவா்கா 
எனக்கருதி, அந்தைத் தைலலவரிடம் வசன்றா். 
அவரும் உதைவிபரிவதைாக வாக்களித்த 
மதீனாவின் அந்தைரங்கக் ுலறகலள 
எடுத்தக்கூறின். உடகன அபூஸஃப்யான் 
மதீனாவின் அருகில், உாள ஓ்் இடத்லதைத் 
தைாக்கி, சில வீடுகலளயும் தீக்கிலரயாக்கியகதைாடு
அன்சாரிகளில் ஒருவலரயும் வகான்றுவிட்டா். 



தைம்முலடய சபதைம் நலறகவறுவதைற்ு இதகவ 
கபாதமானத என்று எண்ணிக்வகாண்டா். 
முஸலம்கா விஷயம் அறிந்தைதம் ஆவலர பின் 
வதைாட்ந்தைன் அலதை அறிந்தைதம் அபூஸூப்யான் 
ஒடத்வதைாடங்கிவிட்டா். 

ஒடியகவகத்தில், உணவுக்காகக் 
வகாண்டு வந்திருந்தை மாவு மூட்லடகலள 
விட்டுவிட்டு ஓ்டினா். அவற்லற முஸலம்கா 
லகப்பற்றிக்வகாண்டா்கா. 

அந்தை மாவுக்ு அரபியில் ஸவீக் என்று 
வபய். அதைனால் இச்சண்லடக்ு 'ஸவீக்' 
சண்லட என்று வபய் உண்டாயிற்று. 

 



  

 80. பதைல்விய் திருமணம்
 இந்தை வருடத்தில் வபருமானா் 
அவ்களின் ுமாரத்தி பாத்திமா நாச்சியா் 
அவ்கா, அல்லயல்லாஹூ அன்ஹூ 
அவ்களக்ுத் திருமணம் வசய்த 
வகாடுக்கப்பட்டா்கா. 

வபருமானா் அவ்கா தைங்கா மகளக்ு 
ஸதிரதைனமாக கதைால் படுக்லக, கதைால் கூசா, 
இரண்டு திரிலககா இரண்டு மண்பாலனகா 
ஆகியவற்லறகய அளித்தைா்கா. 

இகதை வருடத்தில்தைான் ரமலாவினலடய 
கநான்ப கடலமயாக்கப்பட்டத. கநான்ப 
முடிந்தை மறுநாா 'ஈதல்ஃபித்ரு என்னம் 
வபருநாளாகக் வகாண்டாடப் வபற்றத, தைவிரவும்
ஃபித்ரா, (ஸதைக்கா) தை்மங்கா வசய்யும் முக்கிய 
காலமாகவும் கலடப்பிடிக்கப்வபற்றத அவ்கா 
வசாற்வபாழிவு நகழ்த்தியதம் இந்தை 
வருடத்திகலதைான் என்பத ுறிப்பிடத்தைக்கத 
(ுத்பாச் வசாற்வபாழிவு). 



 



  

 81. பலகவ்கா மீண்டும் 
தையாராுதைல்
 அரப நாட்டில் ஒரு வகாலலயின் 
காரணமாக பல ஆண்டுகா வலர நீடித்த 
நற்கக்கூடிய சண்லட கதைான்றிவிடும். அதைனால் 
எத்தைலனகயா ுடும்பங்கா நாசமாும். 

கதைால்வியுற்றவ் பழிவாங்ுலதைத் தைம் 
முக்கிய கடலமயாகக் கருதவா். 
பழிவாங்காமல் அவ் உயி் வாழ்வத அரித. 

முன்ன், இப்னல் ஹல்ரமி என்பவ் 
வகாலலயுண்ட கபாத அதைற்ுப் 
பழிவாங்ுவதைற்காக மக்கா நகரம் முழுவதகம 
பறப்பட்டுச் வசன்றத. அத ு பத்ரு' யுத்தைத்தில் 
வந்த முடிந்தைத. ஆனால், அதில் உண்டான 
கசதைகமா அவ்களக்ுா எரிந்த வகாண்டிருந்தை 
பலகத்தீலய கமிலம் அதிகமாக 
வள்த்தவிட்டத. 



மக்காவிலருந்தை ுலறஷி பிரபக்களில் 
முக்கியமானவ்கா எல்லாம் அந்தைச் 
சண்லடயில் மாண்டுவிட்டதைால், ஒவ்வவாரு 
வீட்டிிலம் பழிக்ுப் பழிவாங்ககவண்டும் என்ற 
எண்ணம் கமகலாங்கி இருந்தைத. 

பத்ருச் சண்லடயின்கபாத, சரக்ுகலள 
வடிாம் கதைசத்தக்ுக்வகாண்டு வசன்று அங்ு 
விற்பலன வசய்த அதிக இலாபத்லதைச் 
சம்பாதித்த திரும்பிய ுலறஷி வ்த்தைகக் 
கூட்டத்தின் அவரவருக்ு உரிய மூலதைனத்லதை 
மட்டும் திருப்பிக்வகாடுத்தவிட்டு இலாபம் 
அலனத்லதையும் வபாதநதியாக லவத்தைன். 

பத்ருச் சண்லடயில் மாண்டவ்களின் 
இறுதிச் சடங்ுகா யாவும் முடிந்தை பிறு, 
ுலறஷிகா தைங்கா ககாரிக்லகலய நலறகவற்ற
ஆயத்தைமாயின். 

ுலறஷிகளில் முக்கியமானவ்கா 
சிலரும், அபூஜஹிிலலடய மகன் இக்ரிமாவும், 
பத்ருப் கபாரில் தைங்களலடய வநருங்கிய 
உறவின்கலள இழந்திருப்பவ்கலள எல்லாம் 
கூட்டிக்வகாண்டு அபூஸூப்பியானிடம் தூத 
வசன்றன். 



அவரிடம், “முஹம்மத நம் 
இனத்தைவலரக் கருவறுத்தவிட்டா். ஆககவ, 
பழி வாங்ுவதைற்ு இததைான் சந்தை்ப்பம், 
வியாபாரத்தில் கிலடத்தை இலாபத்வதைாலகலய 
இதைற்ுச் வசலவு வசய்யகவண்டும் என்று 
நாங்கா அபிப்பிராயப்படுகிகறாம்” என்று 
வசான்னா்கா. 

அபூஸூசிப்பியானம் அவ்களின் 
கருத்லதை மகிழ்ச்சிகயாடு ஒப்பக்வகாண்டா். 

முஸலம்களம் பலம் 
வாய்ந்தைவ்காதைாம் என்பலதைப் பத்ருப் 
கபாரின்கபாத ுலறஷிகா நன்கறிந்தைா்கா. 
ஆலகயால், தைுந்தை ஆயுதைத்கதைாடு கபாய்த் 
தைாக்ககவண்டும் என்று கருதி, கவண்டிய 
ஏற்பாடுகலளத் தீவிரமாகச் வசய்தைா்கா. 

ுலறஷிகளில் பிரபலமான இரண்டு 
கவிஞ்கலளக்வகாண்டு அரபிய்களின் 
ஊக்கத்லதைக் கிளப்பிவிடக்கருதி, 
்ற்றுப்பறங்களக்ு அவ்கலள அனப்பி, 
கவிலதைகளால் மக்கலள தூண்டச் வசய்தைன். 



அக்காலத்தில் கபா் வீர்கலளத் 
தூண்டுவதைற்காக வபண்களம் 
கபா்க்களத்தக்ுப் கபாவத உண்டு. 
கபா்முலனக்ுப் வபண்கா வந்தவிட்டால், 
எங்கக தைங்கலளக் ககவலமாக 
எண்ணிவிடுவா்ககளா என்று கருதி அரபி 
வீர்கா தைங்கா உயிலரப் வபாருட்படுத்தைாமல் 
கபா் பரிவா்கா. 

மக்காவில் தைங்கா மக்கா இழந்திருந்தை 
வபண்கா பல் பழிவாங்கிய பின்னகர 
அலமதியுடன் இருப்பத எனச் சபதைம் 
கமற்வகாண்டு, கபா்வீர்ககளாடு 
கபா்க்களத்தக்ுப் பறப்பட்டுச் வசன்றன். 

வபருமானா் அவ்களின் வபரிய 
தைந்லதையான அப்பாஸ அவ்கா முஸலமாகி, 
மக்காவிகல இருந்தைா்கா. ஆககவ, மக்காவில் 
நகழும் வசய்திகலள எல்லாம் அவ்வப்கபாத 
விவரமாக எழுதி, ஒரு தூதவ் மூலமாக 
வபருமானா் அவ்களக்ு அனப்பினா்கா. 

வபருமானா் அவ்கா, வசய்திலய 
அறிந்தைதம் ஹிஜரி மூன்றாவத வருடம், 
ஷவ்வால் மாதைத்தில், ுலறஷிகளின் வருலகலய



அறிந்தவருமாறு இரண்டு உளவாளிகலள 
அனப்பினா்கா. அவ்கா கபாய் வந்த, ு  
ுலறஷிகா ஏராளமான பலடயுடன் 
மதீனாவுக்ு அருகில் வந்த விட்டதைாக 
அறிவித்தைன். பலடகளின் எண்ணிக்லகலயயும் 
அறிந்த வந்த வதைரிவித்தைா்கா. 

ுலறஷிகளின் பலடவயடுப்ப 
வநருங்கியலதை அறிந்தை முஸலம்கா வபரிதம் 
கவலல அலடந்தைன். 

எதிரிகளின் வருலகலயக் 
கண்காணிப்பதைற்காக பாளிவாசலன் வாயிலல் 
ஆயுதைபாணிகளாக இருவ் காத்தக் 
வகாண்டிருந்தைன். 

 



  

 82. வபருமானா் கண்ட கனவு
 வபருமானா் அவ்கா காலலயில் 
கதைாழ்கலள அலழத்த ஆகலாசலன 
வசய்தைா்கா. 

இச்சண்லடபற்றி தைாங்கா கண்ட 
கனவுகலள விரிவாக எடுத்தக் கூறினா்கா. 

ு தைங்களலடய வாளின் நுனி சிறித 
முறிந்தவிட்டதைாகக்' கண்டா்கா. அதைன் 
பயனாய்த் தைங்களக்ுச் சிறித ந்டடம் 
உண்டாும் என்று விளக்கம் கூறினா்கா. 

ு தைங்களலடய திருக்கரங்கலள ஒரு 
கவசத்தில் கபாட்டிருப்பதைாகக் கண்டா்கா - 
கவசமானத மதீனா என்றும், மதீனா பத்திரமான 
இடமாக இருப்பதைால், அதைற்ுா 
இருந்தவகாண்கட சண்லட வசய்யகவண்டும் 
என்பத கருத்த' என்றும் கூறினா்கா. 



ு சில ப்க்கா அறுக்கப்பட்டுக் 
வகாண்டிருப்பதைாகக் கண்டா்கா 

அதைற்ு தைங்கலளச் கச்ந்தைவ்களில் சில் 
வகால்லப்படுவா்கா என்று வபாருா 
உலரத்தைா்கா. 

வபருமானா் அவ்களின் கருத்த 
மதீனாவுக்ுா இருந்கதை தைற்காப்பச் சண்லட 
வசய்யகவண்டும் என்பகதை யாும். 

வபண்கலள அருகிிலாள 
ககாட்லடகளக்ு அனப்பிவிட்டு, ஆண்கா 
எல்கலாரும் நகரில் இருந்தவகாண்கட சண்லட 
வசய்யகவண்டும் என்று கதைாழ்களில் 
முக்கியமானவ்கா பலரும் கூறினா்கா, 

பத்ரு கபாருக்ுப் பிறு வவளிகய 
முஸலமானவரும், அந்தைரங்கத்தில் 
முஸலம்களக்ுப் பலகவராகவும் இருந்தை 
அப்தல்லாஹ் இப்ன உலபயும், எந்தை 
அபிப்பிராயத்லதையும் வவளிப்பலடயாகச் 
வசால்லாதைவ். ஆனாிலம் அவரும் எதிரிகளின் 
பலம் அதிகமாயிருப்பதைால், திறந்தை வவளியில் 



பலகவ்கலள எதி்த்தப்கபாரிடக்கூடாத என்று
கூறினா். 

பத்ருச் சண்லடயில் கலந்தவகாாளாதை 
வாலப்கா சில் நகலரவிட்டு வவளிகய கபாய்
எதிரிகலளத் தைாக்ககவண்டும் என ஒரு மனதைாகச் 
வசான்னா்கா. 

 



  

 83. இருதைரப்பிிலம் அணிவுப்ப
 வபருமானா் அவ்கா, தைங்கா 
கருத்தக்ு மாறாக, 
வபரும்பான்லமயானவ்களின் கருத்தக்ு ஏற்ப,
வீட்டினா வசன்று கபா்க் கவசத்லதை 
அணிந்தவகாண்டு வவளிகய வந்தைா்கா. 

வபருமானா் அவ்கா கருத்தக்ு 
மாறாகச் வசய்யும்படி நம்மால் 
ஏற்பட்டுவிட்டகதை என எல்கலாரும் வருந்தி, 
அவ்களிடம், “எங்கா அபிப்ராயத்லதை 
லகவிட்டு விடுகிகறாம்” என்று கூறினா்கா. 

“இனித் திட்டத்லதை மாற்றுவத 
அழகல்ல” என்று வபருமானா் கூறிவிட்டா்கா.

  *** 

 



 தைங்கா பலடயுடன் ுலறஷிகா 
மதீனாவுக்ு இரண்டு லமல் தூரமுாள ு உஹத்ு 
என்னம் ுன்றின் அடிவாரத்தில் கூடாரம் 
அடித்தத் தைங்கிவிட்டா்கா. 

  *** 

 

 ஹிஜர மூன்றாவத வருடம் ஷவ்வால் 
மாதைம் பத்தைாம் கதைதி வவாளிக்கிழலம, 
ஜூம்ஆத் வதைாழுலக முடிந்தைதம், வபருமானா் 
அவ்கா ஆயிரம் கதைாழ்களடன் மதினா 
நகலரவிட்டுப் பறப்பட்டா்கா. 

அப்தல்லாஹ் இப்ன உலப தைம்கமாடு 
முந்நூறு கபலரக் வகாண்டு வந்திருந்தைா். 
ஆனால் வகாஞச தூரம் வசன்றதம், 
“வபருமானா் என் அபிப்பிராயப்படி 
நடத்தைவில்லலகய” என்று வசால்லத் 
தைம்முலடய பலடலய திருப்பிக்வகாண்டு 
கபாய்விட்டா். 



அப்வபாழுத வபருமானாருடன் 
எழுநூறு வீர்கா மட்டுகம இருந்தைன். 
அவ்களில் நூறு கப் மட்டும் கவசம் 
அணிந்திருந்தைன். 

சிறுவ்கலள எல்லாம் திரும்பிப் 
கபாும்படி, வபருமானா் அவ்கா 
கட்டலளயிட்டா்கா. 

பலடகா உஹத் வந்த கச்ந்தைதம், 
உஹத் ுன்லற முஸலம்களக்ுப் பின்பறமாக 
லவத்தப் பலடகலள அணிவுத்தைா்கா. 
அக்ுன்று தைங்களக்ுப் பக்க பலமாக இருக்ும் 
என்று அவ்வாறு வசய்தைா்கா. 

முஸஅப் இப்ன உலம் என்பவலரக் 
வகாடி பிடிக்ும் கவலலயில் நயமித்தைா்கா. 

ஸூலப் இப்ன அவ்வாம் என்பவ் 
பலடத்தைலலவராக நயமிக்கப்பட்டா். 

ஹம்ஸா அவ்கா கவசம் அணியாதை 
பலடகளக்ுத் தைலலவராக 
அலமக்கப்பட்டா்கா. 



முஸலம் பலடக்ுப் பின்பறத்திிலாள 
உஹத் ுன்றில் சிறு கணவாய் ஒன்று இருந்தைத. 
அதைன் வழியாக ுன்றின் பின்பறமிருந்த 
பலகவ்கா வரக்கூடும். ஆதைலால், 
பாதகாப்பிற்காக அம்ப எய்கவா் ் ம்பத 
கபலர அங்கக நறுத்தி, “சண்லட 
வவற்றியலடந்தைாிலம், கதைால்வியுற்றாிலம் 
அவ்கா அந்தை இடத்லதை விட்டு நகரக்கூடாத” 
எனப் வபருமானா் அவ்கா கண்டிப்பான 
உத்தைரவு இட்டிருந்தைா்கா. 

  **** 

 

 ுலறஷிககளா பத்ருச்சண்லடயில் 
அனபவம் அலடந்தைவ்கா. ஆதைலால் 
இப்வபாழுத முழுலமயான தையா் நலலயில் 
வந்திருந்தைா்கா. பலடகலள ஒழுங்காக 
அணிவுத்திருந்தைன். பத்ருப்கபாரில் மாண்ட 
வலதின் ுமார் காலத் பலடயின் வலதபறத் 
தைளபதியாக இருந்தைா். 

அபூஜஹிலன் ுமார். இக்ரிமா இடத 
பறத் தைளபதியானா். 



மத்தியப் புதியின் ுதிலர 
வீர்களக்ுத் தைலலவராக ஸப்வான் இப்ன 
உலமயா ஏற்படுத்தைப்பட்டா். 

அம்ப எய்கவா்கலள கவறு புதியில் 
ஒதக்கி லவத்திருந்தைன். 

அவசியமான சந்தை்ப்பத்தில், 
உதைவுவதைற்காக இருநூறு ுதிலரப் பலடலயத் 
தைனியாக லவத்திருந்தைன். 

 



  

 84. கடுலமயான கபா்
 பத்ருப் கபாரில் மாண்டவ்களக்ுப் 
பழிவாங்க கவண்டும் என்பதைாகக் 
ுலறஷிப்வபண்கா பாடல்கா 
பாடிக்வகாண்டும், முர் ஒலத்தக்வகாண்டும் 
யுத்தைக் களத்தில் இறங்கினா்கா. 

  *** 

 

 அபூ ஆமீ் என்பவ் மதீனாவாசி; 
மக்களின் மதிப்லபப் வபற்றவ். வபருமானா் 
அவ்கா மதீனாவுக்ு வந்தைதம், அவ் 
மதீனாலவ விட்டு மக்காவுக்ுப் கபாய் 
வசிக்கலானா். அவ் இப்வபாழுத இருநூறு 
ுலறஷி வீர்களடன் கபா்க்களத்தில் முன்கன 
வந்தைா். 

தைாம் முன்கனறி வந்தைால் மக்கா, 
வபருமானா் அவ்கலளக் லகவிட்டு, தைம்முடன்



கச்ந்த வகாாவா்கா என்ற சபலம் அவருக்ு 
இருந்தைத. அந்தை கநாக்கத்கதைாடு அன்ஸாரி 
முஸலம்கலளப் பா்த்த, “நீங்கா என்லன 
அறிவீ்களா? நான்தைான் அபூஆமீ்!” என்று 
கூறினா். 

அன்ஸாரிகா, “ஆம், தகராகிகய! 
உம்லம நாங்கா நன்றாக அறிகவாம். 
உம்முலடய விருப்பம் நலறகவறாமல் 
இருக்கட்டும்!” என்று பதிலடி வகாடுத்தைா்கா. 

  *** 

 

 ுலறஷிகளின் வகாடிலயப் 
பிடித்தக்வகாண்டிருந்தை தைல்ஹா என்பவ் 
அணிலய விட்டு வவளிகயறி, முஸலம்கலளப் 
பா்த்த, “இறந்தை உங்கா வீர்கா 
்வ்க்கத்திிலம்,எங்கா வீர்கா நரகத்திிலம் 
இருக்கிறா்கா என்று நீங்கா வசான்னால் 
நீங்கா வபாய்ய்ககள, உண்லமயில் இக்கூற்லற 
உங்களில் நம்பபவ் யாகரனம் இருந்தைாிலம் 
வாருங்கா என்கனாடு கபாருக்ு!” என்று சவால்
விட்டா். 



அடுத்தை கணம் ஹல்ரத் அ்ல அவ்கா. 

“நான் அவ்வாறு வசய்கவன்!” என்று 
கூறி, உடகன வாளால் வீசினா்கா தைல்ஹா 
மாண்டு வீழ்ந்தைா்.  

அதைன்பின், அவருலடய மகன் உதமான் 
அக்வகாடிலயப் பிடித்தக் வகாண்டிருந்தைா். 
அவலர ஹம்ஸா அவ்கா வாளால் வீசியதம் 
அவரும் அங்கககய வீழ்ந்தைா். ுலறஷிகளக்ுக்
ககாபம் மிுதியாகி, அலனவரும் ஒன்று கச்ந்த 
களத்தில் இறங்கினா்கா. 

  *** 

 

 அரப நாட்டில், அபூதஜானா வீரத்தில் 
கப் வபற்றவ். சண்லடயின் வதைாடக்கத்தில் 
வபருமானா் அவ்கா தைங்கா திருக்கரத்தில் 
வாலள எடுத்த, “இதைன் கடலமலயச் சரிவ 
நலறகவற்றுபவ்கா யா்?” என்று 
ககட்டா்கா. 



அதைற்ுப் பல் லககலள உய்த்தின். 
எனினம், அபூதஜானாவுக்கக அந்தைப் வபருலம 
கிலடத்தைத. 

வபருமானா் அவ்களின் சிறப்பமிக்க 
வாா தைமக்ுக் கிலடத்தை வபருலமயால் 
வபருமிதைங்வகாண்டு, தைலலயில் சிவப்பத் 
தைலலப்பாலகலய அணிந்த உடலல அப்படியும்
இப்படியும் வலளத்த வவளிகயறினா். 

அவலரப்பா்த்த வபருமானா் அவ்கா,
“இவ்விதைமான நலட ஆண்டவனக்ுப் 
பிரியமானத அல்ல; ஆனால், இந்தை கநரத்தில் 
இத ஆண்டவனக்ுப் பிரியமானத தைான்!” 
என்று கூறினா்கா. 

  *** 

 

 ஹல்ரத் ஹம்ஸா, அ்ல, அபூதஜானா 
ஆகிய மூவரும் ுலறஷிகளின் பலடயினா 
பாய்ந்த, அணிஅணியாகக் காலவசய்த 
வகாண்கட கபானா்கா, 



அபூதஜானா பலகவ்களின் பலடகலள 
வவட்டி வீழ்த்தி, முன்கனறிக்வகாண்டிருந்தைா். 

இஸலாத்தின் வகாடிய விகராதியான, 
ஹ்ந்தைா (அபூஸசிப்யானின் மலனவி) 
அபூதஜானாவின் முன் எதி்ப்பட்டா். அவலரக் 
வகால்வதைற்ு வாலள உய்த்தினா். ஆனால், 
திடீவரன்று. வபருமானா் அவ்களின் வாளின் 
வபருலமலய ஒரு வபண்ணிடம் காட்டுவதைா 
என்ற எண்ணம் கதைான்றி, உய்த்திய வாலள 
தைாழ்த்திவிட்டா். 

ஹம்ஸா அவ்கா இரு லககளிிலம் 
வாகளந்தி, அணி அணியாக வவட்டிச் 
சாய்த்தக்வகாண்கட வசன்றா்கா. அப்கபாத 
ுலறஷிகளின் அடிலம வஹ்ஷி என்னம் 
அபிசீனிய கதைசத்தைவ் அவ்கா மீத கண் 
லவத்தக்வகாண்டிருந்தைா். ஹம்ஸாலவ வவட்டி
வீழ்த்திவிட்டால் அவருக்ு விடுதைலல 
அளிப்பதைாக, அவருலடய எஜமான் 
வாக்களித்திருந்தைா். 

ஹல்ரத் ஹம்ஸா வநருங்கி வரும்கபாத, 
அவ்காமீத சிறிய ஈட்டி ஒன்லற வீசினா் 
வஹ்ஷி; அதைன் தைாக்ுதைலால் ஹம்ஸா (ரல) 



அவ்கா கால்கா தைடுமாறி விழுந்த, உயி் 
நீத்தைா்கா. 

வகாடி பிடித்தக்வகாண்டிருந்தை 
ுலறஷிகளில் பல் வகால்லப்பட்டன். 
ஆனாிலம், ஒருவ் பின் ஒருவராகத் தைங்கா 
வகாடி ்ககழ விழாமல் பிடித்தக் 
வகாண்டிருந்தைன். 

அ்ல அவ்கா அபூதஜானா ஆகிய 
இருவரின் இலடவிடாதை தைாக்ுதைலனால் 
ுலறஷிகளின் பல அணிகா அழிந்தகபாயின. 
ுலறஷிப்பலடயினரின் ஊக்கம் ுன்றியத; 
அவ்கா தைலலவ்களலடய மனமும் தைள்ந்த 
விட்டத. பாடல்கா இலசத்த உற்சாக மூட்டிக் 
வகாண்டிருந்தை மாதை்கா நம்பிக்லக இழந்த 
பின்னலடந்தைா்கா. 

எதிரிகா பின்வாங்ுவலதை அறிந்தைதம் 
அவ்களலடய வபாருாகலளக் 
லகப்பற்றுவதைற்காக, முஸலம் பலட தைங்கா 
இடத்லதைவிட்டு முன்கனறிச் வசன்றத. 
அலதைப்பா்த்த, கணவாய்ப் பாலதைலயப் 
பாதகாவல் வசய்த வகாண்டிருந்தை அம்ப 
எய்கவாரும் தைங்கா இடத்லதை விட்டுப் 



வபய்ந்த, வசல்லத் வதைாடங்கினா்கா. 
அவ்களின் தைலலவ் அப்தல்லாஹ்-இப்ன-
ஜூலப்,[1] வபருமானா் அவ்களலடய 
கட்டலளப்படி அவ்கலள எவ்வளகவா 
தைடுத்தைா்; ஆனால் அவ்ககளா நற்கவில்லல. 
அதைனால் கணவாய்ப் பாலதையானத 
பாதகாப்பற்றதைாயிற்று. 

அலதைக் ுலறஷிகளின் பலடத்தைலலவ் 
காலத் கண்டு, ுன்றின் பின்பறமாக வந்த 
தைாக்கினா். அந்தைப் பாலதையில் அப்தல்லாஹ் 
இப்ன ஸலபரும் அவருடன் சிலரும் கச்ந்த 
தைடுத்தம் பயன்படவில்லல. அவ்கா 
அலனவரும் வவட்டுப்பட்டன். அதைனால் 
கணவாய்ப்பாலதை தைடுப்பா் இல்லாமல் வழி 
திறக்கப்பட்டிருந்தைத. 

காலத் அவ்வழியாக, ுதிலர 
வீர்களடன் வந்த, முஸலம் பலடலயப் 
பின்பறமாய் நன்று தைாக்கினா். 

ுலறஷிகளின் வபாருாகலளக் 
வகாாலளயிட்டுக் வகாண்டிருந்தை முஸலம் 
பலடகா பின்பறம் திரும்பிப் பா்த்தைகபாத, 



ுலறஷிகளின் ுதிலரப்பலட வாகளந்தி, 
முஸலம் பலடலயத் தைாக்கிக் வகாண்டிருந்தைத. 

பின்வாங்கிச் வசன்று வகாண்டிருந்தை 
ுலறஷிகளின் பலடகயா காலத் தைாக்ுவலதைக் 
காணவும் திரும்பி முன்பறம் தைாக்கின. 

இருபறமும் தைாக்ுதைல் நகழகவ, 
திடீவரன உண்டான ுழப்பத்தினால், இரண்டு 
பலடகளம் தைங்கலளச் கச்ந்கதைா் அயலா் 
என்ற கவறுபாடு இல்லாமல் தைாக்கிக் 
வகாண்டன். 

  ↑ஹல்ரத் அப்தல்லாஹ் இப்னஸலப் 
அல்ல இங்ு ுறிப்பிடப்படுபவ்கா, அஸமா 
நாச்சியாருக்ும் ஹல்ரத் ஸலபருக்ும் 
மகனாராகிய அப்தல்லாஹ் இப்ன 
ஸூலபருக்ு உஹதப் கபாரின்கபாத மூன்று 
வயததைான். கமகல வசால்லப்பட்டுாள இப்ன 
ஜுலப் பனூ தைஃலபா ககாத்திரத்லதைச் 
சா்ந்தைவ்கா; இப்கபாரில் ஷஹதைானா்கா. 

 



  

 85. வபாய்யான வதைந்தி
 சண்லட 
நலடவபற்றுக்வகாண்டிருக்கிறத. முஸலம் 
வகாடிலயத் தைாங்கிக் வகாண்டிருந்தை 
முஸஅபப்ன உலம் என்பவ் ுலறஷி 
ஒருவரால் வகால்லப்பட்டா். 

வகால்லப்பட்டவகரா ஏறக்ுலறய 
வபருமானா் அவ்கலளப்கபான்ற 
முகத்கதைாற்றம் உாளவ். அதைனால், 
வபருமானா் அவ்கா உயி் தறந்தவிட்டதைாக 
ுலறஷி வீர்களில் ஒருவ் கூக்ுரலட்டா். 

அந்தைச் சப்தைத்லதைக் ககட்டதம், 
முஸலம்கா அணியில் பரபரப்பம், ுழப்பமும் 
கமலட்டன. வபரிய வீர்களின் லககளம், 
கால்களம் நடுங்கத் வதைாடங்கின. இத்தைலகய 
ுழப்பத்தில், முன்னால் இருந்தை அணியானத 
பின்னால் இருந்தை அணியின்மீத விழுந்த, 
வபரிய கலக்கம் அலடந்தைத. 



வபருமானா் அவ்கா திரும்பிப் 
பா்த்தைகபாத, அணியின் ஒரு புதியில் 
பதிவனாருவ் மட்டுகம நன்றா்கா. 
அவ்களில் ுறிப்பிடத்தைக்கவ்கா அல 
அவ்கா, அபூபக்க் அவ்கா முதைலாகனா். 

இந்தைக் ுழப்பத்திிலம் கலக்கத்திிலம் 
பல் லதைரியத்லதை இழந்தவிட்டன். வீர்கா 
பல் சண்லடவசய்த, அங்கங்கக விழுந்த 
கிடந்தைா்கா. 

அ்ல அவ்கா வாலள வீசியவாறு 
எதிரியின் அணியினா புந்தைா்கா. ஆனால், 
வபருமானா் அவ்கா இருக்ும் இடம் 
வதைரியவில்லல. 

அனஸ இப்ன மாலக் அவ்களின் சிறிய 
தைந்லதையான அனஸஇப்ன நல்ரு சண்லட வசய்த
வகாணகட முன்கனறிச் வசன்றா்கா. 
அப்வபாழுத உம் அவ்கா 
ுழப்பத்தில்,லகயிிலாள ஆயுதைத்லதைக் ்ககழ 
எறிந்த விட்டிருப்பலதைக் கண்டு, “இங்கக என்ன 
வசய்த வகாண்டிருக்கிி்கா?" என்று ககட்டா். 



“இப்கபாத சண்லட வசய்த என்ன 
பயன்? வபருமானா் அவ்ககளா உயி் தறந்த 
விட்டா்ககள?” என்று உம் கூறினா்கா. 

“அவ்களக்ுப் பின் நாம் உயிருடன் 
இருந்த என்ன வசய்யப்கபாகிகறாம்?” என்று 
கூறிக்வகாண்கட பலடக்ுா புந்த சண்லட 
வசய்த நல்ரு உயி்தறந்தைன். அவ்களின் 
உடலலப் பா்த்தைகபாத வாாகளம், 
ஈட்டிகளம், அம்பகளம் பாய்ந்த எழுபதக்ு 
கமற்பட்ட காயங்கா காணப்பட்டன. 
அவ்களலடய சககாதைரிலயத் தைவிர எவரும் 
அவ்கலள அலடயாளம் கான இயலவில்லல. 
அப்வபண்மணி கூடத் தைம் சககாதைரரின் 
விரல்கலள லவத்கதை அலடயாளம் வசான்னா். 

 



  

 86. இருா விலகியத
 முஸலம் வீர்ககளா வதைாட்ந்த 
கபாரிட்டுக் வகாண்டிருக்கிறா்கா. எனினம் 
அவ்களலடய கவனம் முழுவதம், 
வபருமானா் எங்கக இருக்கிறா்கா 
என்பதிகலகய இருந்தைத.  

வபருமானா் அவ்கா கவசம் 
அணிந்திருந்தைதினால், அவ்களலடய 
கூ்லமயான கண்கா மட்டுகம வதைரிந்தைன. 
அலதைக் கண்ட கஃபப்ன மாலக் என்பவ், “ 
முஸலம்ககள! நாயகம் இங்கக 
இருக்கின்றா்கா” என்று ுரல் எழுப்பினா். 
அலதைக் ககட்டதம், முஸலம் வீர்கா 
எல்கலாரும் அந்தைப் பக்கமாக விலரந்த 
வசன்றன். அவ்கா கபாவலதைக் கண்ட 
ுலறவிகளம் தைங்கா பலடகலள அந்தைப் 
பக்கமாகத் திருப்பினா்கா. இலதைக் கண்்ற்ற 
நாயகம் அவ்கா, “இலறவா! இவ்கா 
எங்களக்ு கமகல கபாய் விடக்கூடாகதை” என்று
பிரா்த்தித்தைா்கா. இதைனால் ஹல்ரத் உமரும், 



இன்னம் சில “முஹாஜ்” கதைாழ்களம், 
ுலறஷியலர எதி்த்தத் தைாக்கி ுன்றின் ்ககழ 
பின்வாங்கச் வசய்தைா்கா. 

 



  

 87. உயி்த் தியாகம்
 சண்லட 
நலடவபற்றுக்வகாண்டிருக்ும்கபாத,ஒரு 
சமயம் ுலறஷிகளின் பலட வபருமானாரின் 
பக்கமாகத் தைாக்கத் வதைாடங்கியத. தைாக்ுதைல் 
பலமாக இருந்தைத. 

அப்வபாழுத வபருமானா் அவ்கா, 
“எனக்காக உயி் வகாடுப்பவ்கா யா்?” என்று 
ககட்டா்கா. 

லயாத் இப்ன ஸகன் என்பவ் ் ந்த 
அன்ஸாரிகளடன் வபருமானா் அவ்கா எதிகர
வந்த, “அந்தைச் கசலவலய நான் ஏற்கிகறன்” 
என்றா். 

அவரும் அவருடன் வந்தை கதைாழ்களம், 
வபருமானா் அவ்கலளப் பாதகாப்பதைற்காக 
வீரமாகச் சண்லடயிட்டன். ஒருவ் பின் 
ஒருவராக அவ்கா உயி் தறந்தைன். அந்கநரம் 



முஸலம் பலடவீர்கா திரும்பி வந்தைன். 
பலகவ்கலளப் பின் வாங்கச் வசய்தைன். 

எலயாதியின் உடலல, அருகில் 
வகாண்டு வருமாறு வபருமானா் அவ்கா 
கட்டலளயிட்டா்கா. அப்வபாழுத அவ் 
ுற்றுயிராக இருந்தைா். ஸயாதின் தைலலலய, 
நீட்டிய தைங்கா கால்மீத தைாங்ுதைலாக 
லவத்தக்வகாண்டா்கா அந்தை நலலயிகலகய 
ஹல்ரத் லயாதின் உயி் பிரிந்தைத. 

 



  

 88. ககடயமாக நன்று காத்தைன்
 ுலறஷிகா வீர்களா வபய் வபற்ற 
அப்தல்லா இப்ன கமீயா என்பவ் முஸலம் 
அணிகலள, வாளினால் வவட்டிக்வகாண்கட 
முன்கனறி, நபி வபருமானாரின் சமீபமாக வந்த, 
லகயிலருந்தை வாலள வபருமானாருக்ு எதிராக 
வீசினா். அந்தை வாா வபருமானா் அவ்களின் 
கவசத்தில் பட்டுக் கவசம் உலடந்தைத. அதைன் 
இரண்டு தண்டுகா முகத்திற்ுா புந்தைன. 
வபருமானா் அவ்கா தைலலயிிலம் 
காயம்பட்டு, ஒரு பல்ிலம் உலடந்தைத. அகதை 
சமயம் நாலா பக்கங்களிலருந்தம் 
வபருமானாலரக் ுறிலவத்த வாாகா 
வீசப்பட்டன. அம்பகா எய்யப்பட்டன. 

அலதைக்கண்ட முஸலம் வீர்கா 
வபருமானா் அவ்கலளச் ்ற்றி வலளத்த 
நன்று வகாண்டா்கா. 

அபூதஜானா நாயகத்லதை மலறத்த 
நன்றுவகாண்டு, தைம் உடலலகய அவ்களக்ுக் 



ககடயமாக்கிக் வகாண்டா். எதிரிகளின் 
அம்பகா அவருலடய முதகிகலகய பட்டுக் 
வகாண்டிருந்தைன. 

தைல்ஹா அவ்கா எதிரிகளின் வாா 
வீச்்க்கலளத் தைம் லகயினாகலகய தைடுத்தக் 
வகாண்டிருந்தைன். அத்னால், அவருலடய ஒரு 
லக வவட்டப்பட்டுக் ்ககழ விழுந்தைத. 
இறுதியாக, ுலறஷிகளின் பக்கமிருந்த இரண்டு
வாாகா ஒகர சமயத்தில் அவ்கா மீத 
வீசப்படகவ, அவ்கா மூ்ச்சித்தக் ்ககழ 
விழுந்தைா்கா. 

உடகன அபூபக்க் அவ்கா வசன்று 
முகத்தில் தைண்ணி வதைளித்தைா்கா. 

சிறித கநரத்தில் மூ்ச்லச வதைளிந்தை 
தைல்ஹா அவ்கா அபூபக்க் அவ்களிடம், 
“நாயகத்தின் நலலலம எப்படி இருக்கிறத?” 
என்று ககட்டா்கா. 

“வபருமானா் அவ்கா நலமாக 
இருக்கிறா்கா. அவ்ககள என்லனத் 
தைங்களிடம் அனப்பிலவத்தைா்கா” என்று 
கூறினா்கா அபூபக்க் அவ்கா.  



அவ்வா்த்லதைகலளக் ககட்டதம் 
தைல்ஹா, “பகழ் எல்லாம் அல்லாஹ்வுக்கக. இந்தை 
நற்வசய்திக்ுப் பின் எத்தைலகய தன்பம் கநரிட்ட 
கபாதிிலம், எனக்ு அத எளிதைாககவ இருக்ும்” 
என்று முகமல்ச்சிகயாடு கூறினா்கா. 

வபருமனாலர கநாக்கி, ுலறஷிகா 
அம்பகலள எய்த வகாண்டிருந்தைா்கா. 

அப்வபாழுத வபருமானாரின் 
திருவாயிலருந்த “ஆண்டவகன என்னலடய 
சமூகத்தைா்கலள மன்னிப்பாயாக! அவ்கா 
அறியாலமயில் ஆழ்ந்த கிடக்கிறா்கா” என்ற 
வசாற்காதைாம் வந்தவகாண்டிருந்தைன. 

அனஸ அவ்களின் வநருங்கிய 
உறவினரான அபூதைல்ஹா என்பவா தைம்முலடய 
ககடயத்லதைக் வகாண்டு வபருமானா் முகத்தின் 
முன் பிடித்த. எதிரிகளின் அம்ப தைாக்காதைவாறு 
மலறத்தக் வகாண்டன். வபருமானா் அவ்கா 
எதிரிகளின் பக்கமாக தைங்கா தைலலலய 
உய்த்திப் பா்த்தைா்கா. அப்வபாழுத 
அபூதைல்ஹா, வபருமானா் அவ்களிடம் “தைங்கா
தைலலலய உய்த்தைாமல் இருக்ககவண்டும். 
உய்த்தினால் அம்பகா பாயலாம். என்னலடய 



மா்லப உங்களக்ு முன்கன 
லவத்திருக்கிகறன்” என்று கூறினா். 

 



  

 89. வசான்னபடிகய நடந்தைத
 வபருமானா் அவ்கா தைங்கலளச் 
கச்ந்தைவ்களடன் அருகில் இருந்தை ுன்றின்மீத 
ஏறினா்கா. 

அலதைக் கண்ட அபூஸூப்யான் 
தைம்முலடய பலடகலளயும் அந்தைக் ுன்றின் 
அருகில் வகாண்டு வசல்ல முயன்றா். ஆனால் 
உம் அவ்களம், கவறு சில கதைாழ்களம் 
கற்கலள எறிந்த வகாண்டிருந்தைதைால் அவ்களால்
முன்கனறிச் வசல்ல இயலவில்லல. 

ஆனால், ுலறஷிப் பலடயிிலாள 
உலடி இப்ன கலப் என்பவன், வபருமானாரின் 
அருகில் வந்தவிட்டா். அவ் பத்ருப் 
கபாரின்கபாத, முஸலம்களிடம் சிலறப்பட்டு, 
மீட்பத்வதைாலக வகாடுத்த விடுதைலலயானவ். 
அப்கபாத விடுதைலலயாகிப்கபாும் சமயம் 
வபருமானா் அவ்களிடம் “நல்ல தீனி 
வகாடுத்த வள்க்கப்பட்ட ுதிலர ஒன்று 
என்னிடம் இருக்கிறத. அதைன்மீத ஏறிவந்த 



உம்லம நான் வகால்கவன்” என்று கூறிச் 
வசன்றவ். 

வபருமானா் அவ்கா “இல்லல, 
ஆண்டவனலடய நாட்டம் இருந்தைால், நீ 
என்னலடய லகயினால் வகால்லப்படுவாய்” 
என்று அப்கபாத வசால்ல இருந்தைா்கா. 

அத்தைலகய உலப இப்ன கலப், 
வபருமானா் அவ்கலள வநருங்கி வருவலதைக் 
கண்ட கதைாழ்கா அவலரத் தைாக்ுவதைற்ு 
முன்கன வசன்றன். 

ஆனால், அவ்களிடம் வபருமானா், 
“நீங்கா விலகிக் வகாாளங்கா; அவ் 
என்னிடம் வரட்டும்” என்று கூறி, அருகில் நன்ற
கதைாழரிடமிருந்த ஈட்டிலய வாங்கி, முன்கன 
வசன்று அவலரக் ுறிலவத்த வீசினா்கா. அந்தை
ஈட்டி அவருலடய உடலல் பட்டதம் விலா 
எிலம்ப முறிந்த விட்டத. ுதிலரயின்மீத 
இருந்தைபடிகய தைாளாடிக் கூச்சலட்டுக் 
கதைறிக்வகாண்டு ுலறஷிகா இருக்ும் 
இடத்தக்ு ஓ்டினா். 



அவருலடய ஒலத்லதைக் ககட்ட 
கதைாழ்கா, “கதைாழகர, காயம் அவ்வளவு 
பலமாக இல்லலகய?” என்று ககட்டன். 

“எனக்ு இருக்ும் கவதைலனலய 
இங்ுாள எல்கலாரும் பங்கிட்டுக் 
வகாாவா்களானால், எல்கலாருகம மடிந்த 
கபாவா்கா. முஹம்மத தைம்முலடய 
லகயினாகல என்லனக் வகான்றுவிடுவதைாக 
முன்னகர வசால்லயிருந்தைா். அவருலடய 
எச்சிலல என்மீத உமிழ்ந்தைாிலம், ஆண்டவன் 
சத்தியமாக நான் தைப்பிக்க இயலாத” என்று 
வசான்னா். 

அவ் மக்காவுக்ுத் திரும்பிப்கபாும் 
வழியில் மாண்டுவிட்டா். 

 



  

 90. திருமுகத்தில் இரத்தைம் 
பரறிடுதைல்
 கபாரில் வபருமானா் அவ்கா உயி் 
தறந்த விட்டதைாக, மதீனாவுக்ுச் வசய்தி எட்டி, 
அங்கிருந்கதைா் வபருமானாலரக் காண்பதைற்காக 
ஓ்கடாடி வந்தைன். 

அவ்வாறு வந்தைவ்களில் ஹன்லல்லா 
இப்ன அபூ ஆபி் என்பவரும் ஒருவ்.[1] 
அவருக்ு அன்றுதைான் திருமணமாகி இருந்தைத. 
வசய்தி கிலடத்தைதம் மிுந்தை ஆத்திரத்கதைாடு, 
கபா்க்களத்தக்ு ஓ்டி வந்தைா். வந்தைதம் 
ுலறஷிகளின் அணிகளில் புந்த அவ்கலள 
வவட்டி வீழ்த்தியவாறு முன்கனறி, 
அபூஸூப்யாலனயும் வநருங்கி விட்டா். 
ஆனால், எதிரிகா பல பக்கங்களிிலம் சூழ்ந்த 
வகாண்டு அவ் உயி் தறக்ும்படியான பலத்தை 
காயங்கலள உண்டாக்காமல் இருந்தைால், 
அபூஸூப்யாலனயும் அவ் வகான்றிருப்பா். 



வபருமானா் அவ்களின் மகளா் 
பாத்திமா நாச்சியா் வந்த வபருமானா் 
அவ்கலளக் கா்ம்கபாத, அவ்களலடய 
முகத்திலருந்த இரத்தைம் வடிந்த 
வகாண்டிருந்தைத. முகத்தில் அழுந்தி இருந்தை 
கவசத்தண்டுகலள அபூஉலபதைா என்பவ் 
தைம்முலடய பற்களால் கடித்த இழுக்ககவ, 
அத்தண்டுகா வவளிகய வந்தைன. அதைனால் அபூ 
உலபதைாவின் இரண்டு பற்கா உலடந்த 
விழுந்தைன. 

அ்ல அவ்கா ககடயத்தில் தைண்ணி 
வகாண்டு வந்தைா்கா. 

பாத்திமா நாச்சியா் அந்தைத் தைண்்ணரால் 
கழுவியும் கூடப் வபருமானா் அவ்களின் 
முகத்திலருந்த இரத்தைம் பரறிட்டு வருவத 
நற்கவில்லல. 

  84↑ ம் தைலலப்பில் ுறிப்பிடப்பட்டுாள
அபூ ஆமி் என்பவரின் மகனா், தைந்லதை 
எதிரிப்பலடயிிலம், மகன் வபருமானாரின் 
அணியிிலமாக இருந்தைன். 

 



  

 91. ஆண்டவனின் பலகவகன!
 சண்லட நடந்த வகாண்டிருக்ும்கபாத 
அபூஸசிப்யான் எதிரிிலாள ுன்றின் மீகதைறி, 
“இங்கக முஹம்மத இருக்கின்றாரா?” என்று 
ககட்டா். 

அதைற்ு மறுவமாழி கூற கவண்டாம் 
எனப் வபருமானா் கட்டலள இட்டிருந்தைால், 
யாருகம பதில் அளிக்காமல் இருந்தைன். 

அதைன்பின், உம் இருவ் வபயலரயும் 
வசால்ல அலழத்தைா் அபூஸூப்யான். 

அதைற்ும் பதில் கிலடக்காதைதைால், 
“எல்கலாரும் மாண்டுவிட்டன். அவ்கா 
உயிகராடு பதில் கூறி இருப்பா்கா” என்று 
உரக்கக் கூவினா் அபூஸூப்யான். 

அவ் அவ்வாறு கூறியலதைப் வபாறுக்க 
முடியாமல் ஹல்ரத் உம், “ஆண்டவனின் 
பலகவகன! உன்லனக் 



ககவலப்படுத்தவதைற்காககவ நாங்கா 
எல்கலாரும் உயிருடகனகய இருக்கிகறாம்” 
என்று வசான்னா்கா. 

உடகன அபூஸூப்யான், “ஏ ஹூபகல 
(ுண்றஷிகளின் முக்கிய விக்கிரகம்) நீ 
உய்ந்திருப்பாயாக" என்று கூறினா். 

அலதைக் ககட்டதம் வபருமானா் 
அவ்களின் உத்தைரவுப்படி கதைாழ்கா 
எல்கலாரும் “ஆண்டவகன உய்ந்தைவனாகவும், 
வபரியவனாகவும் இருக்கின்றான்” என உரக்கக் 
கூறினா்கா. 

ஆண்டவனலடய ஏக தைத்தவத்தக்ுப் 
பங்கம் உண்டாகக்கூடிய வசாற்கலள, 
அபூஸஃப்ய்தான் கூறியலதைப் வபருமானா் 
அவ்கா ககட்டதம் அவ்களால் மறுவமாழி 
கூறாமல் இருக்க முடியவில்லல. 

அதைன்பின் அபூஸூப்யான், “ எங்களிடம் 
உஸஸா (இதவும் ுலறஷிகளின் விக்கிரகத்தின் 
வபய்) இருக்கின்றத. உங்களிடம் இல்லல” 
என்று கூறினா். 



உடகன, “ஆண்டவன் எங்களக்ு 
எஜமானனாக இருக்கின்றான். உமக்ு 
எஜமானன் இல்லலகய?" என்று வசான்னா்கா 
கதைாழ்கா. 

அப்வபாழுத அபூஸூப்யான், “இன்று 
பத்ருலடய நாளக்ுப் பழி வாங்கிவிட்கடாம். 
எங்களலடய பலடகா இறந்தைவ்களின் 
காதகலளயும், மூக்ுகலளயும் அறுத்த 
எறிந்தைன. அவ்வாறு வசய்யுமாறு நான் 
கட்டலளயிடவில்லல. ஆனால், அப்படிச் 
வசய்தைதைாகத் வதைரிந்தைதம் அலதைப்பற்றி எனக்ு 
வருத்தைமும் இல்லல” என்று கூறினா். 

 



  

 92. வபண்களின் வீரப்கபா்
 இந்தைச் சண்லடயின்கபாத, முஸலம் 
பலடகயாடு வபண்கா பலரும் வந்திருந்தைன். 

ஆயிஷா நாச்சியாரும், அனஸ 
அவ்களின் தைாயா் உம்முஸலம் அவ்களம் 
கபா் முலனயில் காயம் அலடந்தைவ்களக்ுத் 
தைண்ணி வகாண்டு வந்த உதைவி பரிந்தைன் கவறு 
பல வபண்களம் இத்வதைாண்டில் 
ஈடுபடலானா்கா. 

ுலறஷிகளின் தைாக்ுதைல் 
பலமாயிருக்லகயில் வபருமானா் அவ்களின் 
அருகில் மிகச்சிலகர இருந்தைன். அலதைப் பா்த்தை 
உம்மு அமாரத் என்னம் மாத வபருமானா் 
அவ்களின் அருகில் பாதகாப்பாக அம்ந்த 
வகாண்டா். 

எதிரிகா வபருமானா் அவ்களின் 
அருகில் வநருங்கி வரும்கபாத அந்தை 
அம்லமயா் தைம்முட்லதய வாளினாிலம் 



அம்பினாிலம் அவ்கலளத் தைடுத்தக் 
வகாண்டிருந்தைா். 

இப்ன கமீயா என்பவ் கவகமாய்ப் 
பாய்ந்த வபருமானா் அவ்கலள 
வநருங்கியகபாத, அந்தை அம்லமயாரும் முன்கன
வசன்று அவலர எதி்த்த வீரமாகப் கபா் 
பரிந்தைதில், அவருக்ுத் கதைாளில் பலத்தை காயம் 
ஏற்பட்டத. அந்தை நலலயிிலம்கூட அந்தை 
அம்லமயா் தைம்முலடய வாலள அவ்மீத 
வீசலானா். ஆனால் அவ் இரட்லட அங்கி 
அணிந்திருந்தைதைால் வாா வீச்் பாதிக்கவில்லல. 

 



  

 93. “இத ஒரு வபரிய தியாகமா?”
 கபாரில் முஸலம்களக்ுப் வபருத்தை 
கசதைம் ஏற்பட்டிருப்பதைாக மதீனாவுக்ுச் வசய்தி 
எட்டியத. 

அங்கிருந்த ஹம்ஸா அவ்களின் 
சககாதைரியும், வபருமானாரின் மாமியுமான 
ஸபிய்யா நாச்சியா் கபா்முலனக்ு 
வந்தவிட்டா். 

தைலமயனாரின் 
சின்னாபின்னப்படுத்தைப்பட்ட உடலல ஸபிய்யா
பா்த்தைால் கவதைலனப்படுவாகர என்று 
எண்ணிய வபருமானா் அம்மூதைாட்டியின் 
மகனா் ஸூலப் இப்ன அவ்வாம் அவ்கா 
தைம் அன்லனயாலர தைடுத்த நறுத்தமாறு 
வசான்னா்கா. அவ் அன்லனயாருக்ுத் 
வதைரிவித்தைன். 

ஆனால், “என் சககாதைரருக்ு நகழ்ந்தைத 
முழுவதம் நான் ககாவிப்பட்கடன். 



ஆண்டவனலடய வழியில் இத வபரிதைல்ல. 
அலமதிகயாடு இருக்க ஆண்டவன் அருா 
வசய்திருக்கிறான். இன்ஷா அல்லாஹ் அலதைப் 
பா்த்தப் வபாறுலமகயாடு இருப்கபன்” என்று 
ஸபிய்யா நாச்சியா் வசான்னா்கா. ஸுலப் 
அவ்கா நாயகத்திடம் இலதைத் வதைரிவித்தைதம், 
“சரி கபாகட்டும் விட்டு விடுங்கா” என்று 
வபருமானா் கூறிவிட்டா்கா. 

தைம்முலடய அருலமச் சககாதைரரின் உடல்
சின்னாபின்னப்பட்டுக் கிடப்பலதைக் கண்டா். 
அவருலடய இரத்தைம் வகாதித்தைத. இத்தைலகய 
தக்ககரமான நலலலமயில் அந்தை அம்லமயா், 
“நச்சயமாக நாம் அலனவரும் 
அல்லாஹ்விடமிருந்கதை வருகிகறாம்; நச்சயமாக
அவனிடகம திரும்பகவாம்” என்ற கவதை 
வசனத்லதைக் கூறிப் பின்ன், தைம்முலடய 
சககாதைரருக்காகப் பிரா்த்தைலன வசய்தைா். 
அவருலடய உடலலப் கபா்த்தி அடக்கம் 
வசய்வதைற்காக இரண்டு தணிகலளக் 
வகாடுத்தவிட்டு திரும்பி விட்டா். 

 



  

 94. கபா்முலனக்ு ஓ்டி வந்தைன்
 முஸலம்களில் ஆண்களம் வபண்களம்,
வபருமானா் அவ்களிடத்தில், எத்தைலகய 
அன்பம் வி்வாசமும் வகாண்டிருந்தைா்கா 
என்பலதை வரலாற்று நகழ்ச்சிகா 
நரூபிக்கின்றன. 

பலகவ்களின் தைாக்ுதைல் 
பலமாயிருக்ும்கபாத, முஸலம் வீர்களில் 
சில் கபா்முலனலய விட்டு மதீனாவுக்ு 
ஓ்டிவிட்டன். 

அவ்கா தைங்கா வீடுகளக்ுச் 
வசன்றதம் அவ்களலடய மலனவிய்களக்ு 
நகழ்ந்தைலவ வதைரிந்தைதம், “நாயகத்லதைப் 
கபா்க்களத்தில் விட்டுவிட்டு, நீங்கா எதைற்காக 
இங்ு வந்தீ்கா?” என்று இடித்தக் கூறின். 

சண்லடயின் நலலலம மதீனாவுக்ுத் 
வதைரிந்தைதம் எத்தைலனகயா வபண்கா 



வபருமானா் அவ்கலளக் காண்பதைற்காகப் 
கபா்முலனக்ு விலரந்தைன். 

அவ்கா அலனவரும் கபா்க்களத்தில் 
மாண்டுகபான வநருங்கிய 
உறவின்களக்காககவா அல்லத காயம் 
அலடந்தைவ்களக்காககவா அவ்வளவு 
கவலலயுறவில்லல. வபருமானா் அவ்களின் 
நலத்லதைப் பற்றிகய ஒவ்வவாருவரிடமும் 
வழிவயல்லாம் விசாரித்தக் வகாண்டிருந்தைா்கா.

 



  

 95. கவலலயும் தக்கமும் பறந்த 
ஓ்டின
 மதீனாவிலருந்த பன தீனா் 
ககாத்திரத்லதைச் சா்ந்தை வபண்மணி ஒருவ் 
வபருமானாலரக் காண்பதைற்காக கபா்முலனக்ு
வந்தைா். வரும் வழியில், கபா்முலனயிலருந்த 
திரும்பிக் வகாண்டிருந்தை சில் அந்தைப் 
வபண்மணிலயப் பா்த்த, உம்முடய தைந்லதை 
கபாரில் உயி் தறந்த விட்டா்” என்று கூறினா் 

அதைற்ும் அந்தைப் வபண்மணி, “நாம் 
எல்கலாரும் ஆண்டவனிடம் இருந்கதை 
வருகிகறாம்; நச்சயம் அவனிடகம மீண்டும் 
வசல்கவாம்” என்று கூறிவிட்டு, "வபருமானா் 
அவ்கா எவ்வாறு உாளா்கா?” என்று 
ககட்டா். 

அவ்கா, “உம்முலடய சககாதைரரும் 
மரணம் அலடந்தவிட்டா்!” என்றன் திரும்பி 
வந்த வகாண்டிருந்தைவ்கா. 



அதைற்ும் முன் வசான்னவாகற 
கூறிவிட்டு மீண்டும், “வபருமானா் அவ்கா 
எந்தை நலலயில் இருக்கிறா்கா?” என்று 
வினவினா் அந்தைப் வபண்மணி. 

மறுபடியும் அவ்கா, “உம்முலடய 
கணவரும் வகால்லப்பட்டா்” என்றன். 

அப்வபாழுதம் அப்வபண்மணி 
வபருமூச்வசறிந்த “இன்னா லல்லாஹி வ 
இன்னா இலலஹி ராஜவூன்” என மீண்டும் 
கூறிவிட்டு, “வபருமானா் அவ்கா எவ்வாறு 
இருக்கின்றன்?” என்கற ககட்டா், 

“வபருமானா் அவ்கா நலமாக 
இருக்கின்றா்கா” என்ற வசாற்கலளக் 
ககட்டவுடன் அவருலடய கவலல 
பறந்கதைாடிவிட்டத. 

கபா்முலனக்ு வந்த வபருமானா் 
அவ்களின் திருமுகத்லதைப் பா்த்தைதம் தைம்லம 
மறந்த, “தைாங்கா இருக்ும்கபாத எவ்வளவு 
தன்பங்கா வந்தைகபாதிிலம் அலவ எங்களக்ு 
ஒரு வபாருட்டல்ல; நானம் என் தைந்லதையும், என் 
சககாதைரரும், என் கணவரும் தைங்களக்ு 



அ்ப்பணமாகி விட்கடாம். ஆண்டவனலடய 
திருத்தூதைகர! தைங்கலளப் வபற்றிருக்ும்கபாத 
ககவலம் நாங்கா என்ன?” என்று கூறினா். 

 



  

 96. வவற்றியா? கதைால்வியா?
 உஹத் சண்லட முடிவானகபாத, 
முஸலம் பலடயில் காயம் அலடந்தைவ்கா 
அதிகமாக இருந்தைன். 

இரண்டு கட்சிப் பலடயினரும் 
கபா்முலனலய விட்டுப் பிரிந்த விட்டன். 

அபூஸூப்யானம் கலக்கத்கதைாடு 
தைம்முலடய பலடகயாடு மக்காலவ கநாக்கிப் 
பயணமானா். வவுதூரம் வசன்றவுடன் 
மீண்டும் கபா்முலனக்ுச் வசல்லகவண்டும் 
என்ற எண்ணம் அவருக்ு உண்டாயிற்று. 

“சண்லடயில் நாம் வவற்றி வபற்றதைாக 
எண்ணிகனாம். ஆனால், நாம் வவற்றி 
வபற்றதைற்கான அலடயாளம் எதவுகம இல்லல 
எதிரிகளின் பக்கமிருந்த, ஒருவலரயாவத 
சிலறப்படுத்தைவில்லல. கபா்க்களத்லதையும் 
எதிரிகா வசம் விட்டுவிட்கடாம். தைவிர, 
மதீனாலவயும் ஒன்றும் வசய்யாமல் 



வந்தவிட்கடாம். ஆலகயால், திரும்பிச் 
வசல்கவாம்” என்ற எண்ண அலலகளடன் 
மதீனாலவ கநாக்கித் திரும்பலானா். 

வபருமானா் அவ்கா மதீனா கபாய்ச் 
முஸலம்கா கசதைம் அலடந்த விட்டா்கா 
என்று அபூஸூப்யான் நலனத்த மதீனாலவத் 
தைாக்கமல் இருப்பதைற்காக, அவலரப் 
பின்வதைாட்ந்த தரத்திச் வசல்ல கவண்டும் 
என்று கட்டலள யிட்டா்கா. அதைற்காக எழுபத 
கப் வகாண்ட ஒரு கூட்டம் கச்ந்தைத. அதில் 
அபூபக்க் அவ்களம், ஸூலப் அவ்களம் 
கச்ந்திருந்தைன். 

முஸலம்களக்ு எவ்வளகவா 
க்டடந்டடங்கா ஏற்பட்டிருந்தை அந்தை 
நலலயிிலம்கூட வபருமானா் அவ்களின் 
கட்டலளலய மனப்பூ்வமாக 
ஏற்றுக்வகாண்டா்கா. 

வபருமானாரும் மீதியிருந்தை பலடயுடன் 
அபூஸூப்யாலனப் பின்வதைாட்ந்த 
வசன்றா்கா, 



அபூஸூப்யான் திரும்பி வந்த 
வகாண்டிருக்ும்கபாத வழியில், இஸலாத்தின் 
மீத அபிமானம் வகாண்ட ஒரு கூடத்தின் 
தைலலவலரச் சந்தித்தைா். அப்கபாத அவரிடம் 
இரண்டாவத தைடலவயாக முஸலம்கலளத் 
தைாக்கப்கபாவதைாக வசான்னா். 

அதைற்ு அவ், “அவ்வாறு தைாக்ுவதில் 
பயன் இல்லல. முஸலம்கா முழுலமயான 
ஆயுத்தைத்கதைாடு வந்திருக்கிறா்கா” என்று 
கூறினா். 

அலதைக் ககட்டதம் அபூஸூப்யான் 
மனம் தைள்ந்த, தைம் பலடயுடன் மக்காவுக்ுத் 
திரும்பி விட்டா். 

வபருமானா் அவ்கா மதீனாவுக்ுத் 
திரும்பி வந்த கச்ந்தைதம், எங்ு பா்த்தைாிலம் 
அழுலகக் ுரலாககவ இருந்தைத. 

உஹத் சண்லடயின் முடிலவக் 
கவனிக்ும்கபாத வவற்றி வபற்றத யா்? 
கதைால்வி யுற்றத யா்? என்று கூற இயலாத. 



முஸலம்களக்ுப் வபருத்தை கசதைம் 
விலளந்திருந்தைத. ஆனால், ுலறஷிகளின் 
கநாக்கம் எதவும் நலறகவறவில்லல. 

  *** 

 

 ஹிஜரி மூன்றாவத வருடம் பாத்திமா 
நாச்சியாருக்ு இமாம் ஹஸன் (ரல) அவ்கா 
பிறந்தைன். 

உம் அவ்களின் மகளா், பத்ருப் 
கபாரில் விதைலவயாகிவிட்ட ஹப்ஸா 
நாச்சியாலர இகதை வருடத்தில் வபருமானா் 
அவ்கா திருமணம் வசய்த வகாண்டா்கா. 

இவ்வருடத்தில் வபருமானா் 
அவ்களின் மகளா் உம்மு ுல்தம் 
அம்லமயாலர உதமான் அவ்கா திருமணம் 
வசய்த வகாண்டா்கா. 

 



  

 97. நயவஞசகச் வசயல்
 அகரபியாவில் சில ககாத்திரங்கலளத் 
தைவிர, ஏலனயலவ இஸலாத்தக்ு 
விகராதைமாககவ இருந்தைன. 

விக்கிரக வழிபாட்லடத் தைங்கா மதைமாக 
வகாண்டிருந்தை அகரபிய்களிடம் அலதை அகற்றி 
ஏக இலறவணக்கத்லதை நலலநறுத்தை இஸலாம் 
பாடுபட்டத. அதகவ அவ்களலடய 
விகராதைத்தக்ு முதைல் காரணம். 

எந்தைச் சட்டதிட்டத்தக்ும் உட்படாமல், 
அன்னிய் வபாருட்கலள அபகரித்தம், காலம் 
முழுதம் தீய வழிகளிகலகய கழித்தம் வாழ்ந்தை 
அவ்களலடய வாழ்க்லகலயக் கண்டித்த, தீய 
வழக்கங்கலள முற்றிிலம் லகவிடும்படி 
இஸலாம் அறிவுறுத்தியத. அத அவ்களலடய 
விகராதைத்தக்ு மற்வறாரு காரணம். 

பத்ருச் சண்லடயில், முஸலம்கா 
அலடந்தை வவற்றியினால் அகரபிய்கா திகில் 



அலடந்த, தைங்களலடய விகராதைத்லதை வவளிகய
காட்டாமல் இருந்தைன். 

உஹத் சண்லடயில் முஸலம்கா 
க்டடமும் ந்டடமும் அலடந்தைதைால் 
அகரபிய்களக்ுப் பயம் நீங்கிற்று. 

அந்தை ஒவ்வவாரு கூட்டத்தினரும் 
முஸலம்கலளத் தைாக்க முற்பட்டா்கா. 
அதைனால் சிறு சிறு சண்லடகா பல அந்தை 
வருடத்தில் உண்டாயின. 

அவ்வருடம் ஸப் மாதைத்தில், பனூ ஆமீ்
ககாத்திரத்தின் தைலலவரான அபூ பரா என்பவ் 
நாயகத்திடம் தைங்கா வுப்பின்கலள 
இஸலாத்தக்ு அலழப்பதைற்காக முஸலம் 
பிரச்சாரக்கா சிலலரத் தைம்கமாடு அனப்பி 
லவக்ுமாறு ககட்டுக் வகாண்டா். 

அவ் அலழக்ும் புதியில், முஸலம் 
விகராதிகா அதிகமாயிருந்தைதைால், அங்கக 
பிரச்சாரக்கலள அனப்பிலவக்கப் வபருமானா்
அவ்கா முதைலல் சம்மதிக்கவில்லல. 



ஆனால், அவ்களக்ுத் தைாம் 
வபாறுப்பாக இருப்பதைாக அந்தைத் தைலலவ் உறுதி
அளித்தைா். அதைன்பின், தைன்னலமற்ற எழுபத 
அன்சாரிச் சீல்கலள அவருடன் 
அனப்பிலவத்தைா்கா. 

பனூ ஆமீ் ககாத்திரத்தைா் வாழும் 
ஊருக்ு அருகில் முஸலம்கா கபாய்ச் 
கச்ந்தைதம் அங்கககய நன்று வகாண்டா்கா. 

ஊ்த்தைலலவருக்ுப் வபருமானா் 
அவ்கா எழுதிய கடிதைத்லதைக் வகாடுத்த 
வருமாறு தைங்களில் ஒரு வலர ஊருக்ுா 
அனப்பினா்கா. கடிதைத்லதைக் வகாண்டுகபாய்க் 
வகாடுத்தைவலர அவ் வகான்று விட்டகதைாடு, 
்ற்றிிலம் உாள கூட்டத்தைா்கலள 
முஸலம்ககளாடு சண்லட வசய்யுமாறு 
தூண்டிவிட்டா். அவ்கா எல்கலாரும் கச்ந்த 
ஊருக்ு வவளிகய இருந்தை முஸலம்கலளச் 
சூழ்ந்தவகாண்டு அம்ருஇப்ன உலமயா 
என்பவலர மட்டும் விட்டுவிட்டு 
மற்றவ்கலளத் தைாக்கிக் வகான்றுவிட்டன். 

“என் தைாய் ஒரு அடிலமலய விடுதைலல 
வசய்வதைாக உறுதி கமற்வகாண்டிருந்தைா். 



அதைற்காககவ, உன்லன விடுவிக்கிகறன்” என்று 
அம்ரு-இப்ன உலமயாவிடம் கூறி, அவருலடய 
தைலலமயிலரக் கத்தைரித்த அனப்பிவிட்டா். 

வகால்லப்பட்டவ்களக்ு மத்தியில், 
பிரக்லஞயற்றிருந்தை மற்வறாரு முஸலமும் உயி்
தைப்பினா். அவருக்ுப் பிரக்லஞ வந்தைதம் 
மதீனாவுக்ுத் திரும்பினா். 

இந்தை நகழ்ச்சிலய அறிந்தை வபருமானா் 
அவ்கா அளவற்ற வருத்தைம் அலடந்தைா்கா. 
அம்ருஇப்ன உலமயா மதீனாவுக்ுத் திரும்பி 
வரும் வழியில் பன ஆமீ் கூட்டத்லதைச் கச்ந்தை 
இருவலரச் சந்தித்தைா். அந்தைக் கூட்டத்தின் 
முஸலம்களக்ு இலழத்தை வகாடுலம அவ் 
மனத்லதை ஊடுருவியத. அதைனால் 
அவ்விருவலரயும் வகான்றுவிட்டா். 

ஆனால், வகால்லப்பட்ட இருவருக்ும், 
வபருமானா் அவ்கா ஏற்கனகவ அபயப் 
பத்திரம் எழுதிக் வகாடுத்திருந்தைா்கா. 
இவ்விஷயம் அம்ருஇப்ன உலமயாவுக்ுத் 
வதைரியாத. இந்தை நகழ்ச்சிலயப் வபருமானா் 
அவ்களிடம் வதைரிவித்தைதம், அவ்கா மிுந்தை 
வருத்தைம் அலடந்தைகதைாடு வகால்லப்பட்ட 



இருவருலடய ுடும்பத்தைாருக்ும் ந்டட 
ஈட்டுத்வதைாலக அளித்தைா்கா. 

 



  

 98. உயி் இழந்தை உத்தைம்கா
 மற்றஇரு கூட்டத்தின் முன்கபாலகவ, 
வபருமானா் அவ்களிடம் வந்த தைங்கா 
கூட்டத்தைா் இஸலாத்லதைத் தைழுவி 
இருப்பதைாகவும், அவ்களக்ு மா்க்க 
சம்பந்தைமான விஷயங்கலளப் கபாதிப்பதைற்காகச்
சிலலர அனப்ப கவண்டும் என்று 
ககட்டுக்வகாண்டா்கா. 

அவ்களின் கவண்டுககாளின்படி, 
ஆஸம்-இப்ன-தைாபித் உட்பட ஆறு கபலர 
வபருமானா் அவ்கா அனப்பி லவத்தைா்கா. 

அவ்கா அ்ரஜீ என்னம் இடம் கபாய்ச் 
கச்ந்தைதம், அவ்கலள அலழத்தக்வகாண்டு 
வசன்றவ்கா பக்கத்திிலாள கவறு ஒரு 
கூட்டத்தைாலரத் தூண்டிவிட்டு, முஸலம்கலளத் 
தைாக்கிக் வகால்ிலம்படி வசய்தைா்கா. அவ்கா 
இருநூறு கப் ஆயுதைங்களடன் தைாக்ுவதைற்ு 
வந்தைன். முஸலம்கா அறுவரும் அருகிலருந்தை 
ஒரு ுன்றின்மீத ஏறிக் வகாண்டா்கா. 



“நீங்கா ்ககழ இறங்கி வந்தைால், 
உங்கலள நாங்கா பாதகாப்கபாம்” என்றா்கா 
அந்தைக் கூட்டத்தைாரில் அம்ப எய்கவா். 

முஸலம்களின் தைலலவ் ஆஸம் அதைற்ு,
“வி்வாசமற்றவ்கா ஆதைரவில் வரமாட்கடாம்”
என்று பதில் அளித்தக் ்ககழ இறங்கி சண்லட 
வசய்த வீர மரணம் அலடந்தைன். 

ுன்றின்மீத மீதி இருவ் மட்டும் 
இருந்தைன். அவ்கா பலகவ் கபச்லச நம்பி 
்ககழ இறங்கி வந்தைன். அவ்கலளச் 
சிலறப்படுத்தி மக்காவுக்ுக் வகாண்டுகபாய் 
அடிலமகளாக விற்றுவிட்டன். அந்தை இருவரில் 
ஒருவ் ுலபப், மற்வறாருவ் லஸத். 

கமற்படி இருவரும் பத்ருப் 
கபாரின்கபாத மக்காவாசியான ஹாரித்-இப்ன-
ஆமீலரக் வகான்றதைற்ுப் பழி வாங்ும் 
கநாக்கத்கதைாடு ஹாரிதின் மக்கா அவ்கலள 
விலலக்ு வாங்கி, வகாஞச நாா லவத்திருந்த 
பிறு கஃபாவின் எல்லலலயக் கடந்த 
வவளிகய வகாண்டு கபாய் வலதைத்தக் வகான்று 
விட்டன். 



அந்தை இருவரில் ஒருவரான ுலடப் 
வவட்டப்படுவதைற்ு முன்ன் இரண்டு முலற 
வதைாழுலகக்ு அனமதி ககட்டா். வதைாழுலக 
நலறகவறியதம் எதிரிகலள கநாக்கி, 
“வவுகநரம் வலர, வதைாழ எனக்ு விருப்பம் 
உண்டு. ஆனால் நான் மரணத்தக்ுப் பயந்த 
அவ்வாறு வசய்கதைன் என்று நீங்கா நலனத்த 
விடக்கூடும். ஆதைலால் வவுகநரம் 
வதைாழவில்லல” என்று கூறிவிட்டு, அரபியில் 
ஒரு கவிலதை பாடினா். அதைன் கருத்த: 
“இஸலாத்தக்காக நான் வவட்டப்படும் கபாத, 
எவ்வாறு வவட்டப்படுகவன் என்ற கவலல 
எனக்ு இல்லல, நான் வவட்டப்படுவத 
ஆண்டவனக்காககவ, அவன் விரும்பினால் 
என்னலடய உடலன் ஒவ்வவாரு சிறிய 
புதிக்ும் நல்லருலள இறக்கலாம்” 

மற்வறாருவரான லஸலதை விலலக்ு 
வாங்கியிருந்தை ஸப்வான் என்பவ்் அவலரச் 
சிரச்கசதைம் வசய்வதைற்ு ஒரு நாா ுறிப்பிட்டு, 
இந்தை நாளில் ுலறஷிகா எல்கலாலரயும் 
வருமாறு வசால்லயிருந்தைா். அலதைக் 
காண்பதைற்காக எல்கலாரும் வந்த கூடினா்கா. 
அவ்களில் அபூஸூப்யானம் ஒருவ். 



அப்வபாழுத லஸலதைப் பா்த்த, “இந்தை 
கநரத்தில் உமக்ுப் பதிலாக, முஹம்மலதை 
வவட்டுவதைாயிருந்தைால், அலதை உம்முலடய 
நல்வாய்ப்பாக நீ் கருதை மாட்டீரா? உண்லமலய 
கூறும்” என்று ககட்டா் அபூஸூப்யான். 

அதைற்ு, “நபிகா வபருமானா் (ஸல்) 
அவ்களின் பாதைங்களில் முா லதைப்பதைனால், 
என் உயி் பாதகாக்கப்படும் என்ற கபாதிிலம் 
அவ்கா பாதைங்களில் முா லதைப்பலதைவிட, என் 
உயிலரப் பல வகாடுக்ககவ நான் 
மனப்பூ்வமாகத் தையாராயிருப்கபன் என்பலதை 
ஆண்டவன் சத்தியமாக நான் கூறுகிகறன்” 
என்றா் லலத். 

அலதைக்ககட்ட அபூஸூப்யான், 
“முஹம்மலதை அவலரச் கச்ந்தைவ்கா எவ்வளவு
உண்லமயான அன்கபாடு கநசித்த 
வருகிறா்ககளா அவ்வளவு அன்கபாடு கவறு 
எவலரயும் அவருலடய கதைாழ்கா கநசித்த 
வந்திருப்பலதை நான் பா்த்தைதில்லல” என்று கூறி 
வியப்பலடந்தைா். 

அதைன்பின் லஸலதை வவட்டிக் 
வகான்றுவிட்டன். 



 



  

 99. யூதை்கா வசய்தை தீங்ுகா
 வபருமானா் அவ்கா மதீனாவுக்ு 
வருமுன்ன், யூதை்களின் வசல்வாக்ு அங்கக 
அதிகமாயிருந்தைத. 

யூதை்களில் பனூ லகனகா, பனூநல், 
பனூுலறலா என்னம் மூன்று கூட்டத்தினகர 
முக்கியமானவ்கா. அவ்ககள 
நலப்பிரபக்களாகவும், வசல்வந்தை்களாகவும் 
இருந்தைா்கா. வியாபாரமும், லகத்வதைாழிிலம் 
அவ்களிடகம இருந்தைன. 

யூதை்களா பனூ லகனகா கூட்டத்தைா் 
நலக வசய்யும் வதைாழிலல 
கமற்வகாண்டிருந்தைன். வீரத்திிலம் அவ்கா 
சிறந்த விளங்கினா்கா. அவ்களிடம் 
ஏராளமான யுத்தை தைளவாடங்கா இருந்தைன. 

யூதை்களக்ுச் வசல்வம், கல்வி, மதைம் 
ஆகியவற்றிிலம் வசல்வாக்ு இருந்தைத. அதைனால்



அவ்கா வபருலமப்பட்டுக் 
வகாண்டிருந்தைா்கா. 

மதீனா வாசிகளில் மற்ற இரு 
பிரிவினரான  ஸ கஸரஜ என்னம் 
கூட்டத்தின் கல்வி அறிவு 
இல்லாதைவ்களாகவும், விக்கிரக வணக்கத்தில் 
ஈடுபட்டவ்களாகவும் இருந்தைன். 
அவ்களக்ுா அடிக்கடி உண்டான சச்சரவு 
காரணமாக நலவலடந்த யூதை்களின் 
ஆதிக்கத்திற்ு உட்பட்டிருந்தைன். 

யூதை்களிடம் அவ்கா கடன் வாங்கிக் 
வகாாவா்கா. மதீனாவாசிகளில் 
வபரும்பான்லமகயா் யூதை்களக்ுக் 
கடன்பட்டவ்களாககவ இருந்தைன். 

யூதை்கா கடன் வகாடுத்தைால், 
கடுலமயான நபந்தைலனகலள விதிப்பா்கா. 
கடனக்ு ஆதைாரமாக வபண்கலளயும் 
பிாலளகலளயும் ஈடு லவக்ும்படிச் 
வசால்ிலவா்கா. வசல்வச் வசருக்கினால் 
விபச்சாரம் முதைலய தீய வசய்லககா 
யூதை்களிடம் மிுதியாயிருந்தைன. அவ்கலளக் 
கண்டிப்பா் எவரும் இல்லல. 



நலலலம இவ்வாறு இருக்ும்கபாத, 
வபருமானா் அவ்கா மதீனாவுக்ு வந்தைா்கா. 
ஒளஸ, கஸரஜ என்னம் இரு கூட்டத்தின் 
இஸலாத்லதைத் தைழுவினா்கா; இவ்கா தைாம் 
அன்ஸாரிகா-உதைவி வசய்தைவ்கா என்று 
அலழக்கப்பட்டன். 

இஸலாம் நாளக்ு நாா வள்ந்த ஓ்ங்கிச்
சிறப்பலடந்தைத. 

யூதை மதைத்திலருந்தை மதிப்ப மக்களக்ுக் 
ுலறயத் வதைாடங்கியத. 

ஒளஸ, கஸரஜ கூட்டத்தைா் 
முஸ்லம்களான பிற்ு மிக ஒற்றுலமயுடன் 
இருந்தைா்கா. 

யூதை்கா முன்கபாலக் வகாடுலமயான 
காரியங்கா வசய்ய இயலாதைவ்களானா்கா. 

கபா்களின் மூலமாக அன்ஸாரிகளக்ு 
நலறயப் வபாருாகா கிலடத்தைன. அலதைக் 
வகாண்டு யூதை்களின் கடலனத் தீ்த்த, 
அவ்களலடய வகாடுலமயிலருந்த 



விடுவபற்றா்கா. அதைனாிலம் யூதை்களலடய 
வசல்வாக்ுக் ுலறயத் வதைாடங்கிற்று. 

கமிலம், வபருமானா் அவ்கா 
யூதை்களிடமுாள ுலறகலள எடுத்தக்காட்டி, 
அவ்கலளக் கண்டித்த கபாதைலன வசய்த 
வந்தைா்கா. 

அதவும் யூதை்களக்ுப் வபருமானாரின் 
மீத வருத்தைத்லதை ஏற்படுத்தியத. 

ஆனால், வபருமானா் அவ்களடன் 
முன்ன் வசய்தவகாண்ட உடன்படிக்லகலய 
அனசரித்த, சில காலம் வலர யூதை்கா 
விகராதைத்லதையும், வவறுப்லபயும் 
வவளிக்காட்டாதைவாறு இருந்தைா்கா. 

பின்ன், வபருமானா் அவ்களக்ும், 
மற்ற முஸலம்களக்ும் யூதை்கா பலவாறு 
இலடயூறு உண்டாக்க முற்பட்டா்கா. 

ஆனால், நாயகம் அவ்கா அவற்லற 
எல்லாம் வபாருட்படுத்தைாமல், 



ஆண்டவனலடய கட்டலளலய ஏற்றுப் 
வபாறுலமயுடன் இருந்தைா்கா. 

இஸலாத்தின் வகளரவத்லதைக் 
ுலறப்பதைற்காக, யூதை்கா பல சூழ்ச்சிகலள 
கமற்வகாண்டா்கா. 

விக்கிரக வழிபாட்டுக்கார்களிடம் 
யூதை்கா வசன்று “உங்களலடய மதைகம 
இஸலாத்லதைவிட கமலானத” என்று 
வசால்ிலவா்கா. 

இஸலாம் உண்லமயான மதைம் அல்ல 
என்றும், அலதைத் தைழுவியவ்களக்ு அம் 
மதைத்தில் நலலயான பற்று இருக்காத என்பலதை 
வவளிப்படுத்தை கவண்டும் என்ற வகட்ட 
எண்ணத்கதைாடும் யூதை்கா இஸலாத்தில் கச்ந்த,
மறுபடியும் யூதை மதைத்தில் கச்ந்த வகாாவா்கா.

ஒளஸ, கஸரஜ என்னம் அன்லாரிகளின் 
ஒற்றுலமகய இஸலாத்தின் வலலமக்ு முக்கிய
காரணம் என்பலதை அறிந்த, அவ்களக்ுா 
பிரிவிலனலய உண்டாக்கி விட்டால் இஸலாம் 
ந்ங்கிவிடும் என்று அவ்கா கருதினா்கா. 



அரபி கதைசத்தில் பலகலய மூட்டி 
விடுவத மிகவும் எளிதைானத. 

ஒருசமயம், கமற்படி இரு 
கூட்டத்தினரும் கவறு சிலருடன் கூடி ஓ்் 
இடத்தில் கபசிக் வகாண்டிருந்தைா்கா. 
அவ்களக்ுா பிரிவிலனலய 
உண்டாக்ுவதைற்காக, சில யூதை்கா அங்கக 
வசன்றா்கா, ஒளஸ, கஸரஜ கூட்டத்தின் 
நலவலடவதைற்ு முக்கிய காரணமாயிருந்தை 
உஹதப்கபா் பற்றி யூதை்கா வமதவாகப் கபசத் 
வதைாடங்கினா்கா. அதைனால் 
அக்கூட்டத்தினருக்ுப் பலழய நகழ்ச்சி 
நலனவுக்ு வந்த, அவ்களக்ுா வாக்ுவாதைம்
முற்றிவிட்டத. சண்லடகய மூண்டு விடும் 
கபால் இருந்தைத. ஆனால், வபருமானா் 
அவ்களக்ு இச்வசய்தி வதைரிந்த உடகன 
அங்கக வசன்று அவ்கலளச் சமாதைானப்படுத்தி 
லவத்தைா்கா. 

 



  

 100. மதீனாவிலருந்த யூதை்கா 
ஓ்ட்டம்
 பத்ருப் கபாரில் முஸலம்களக்ுக் 
கிலடத்தை வவற்றியானத யூதை்களக்ு அச்சத்லதை 
விலளவித்தைத. 

இஸலாம் விலவாக கவரூன்றி விடுமுன்,
அலதை ந்க்கிவிட கவண்டும் என்ற வகட்ட 
எண்ணம் யூதை்களக்ு ஏற்பட்டுவிட்டத. 

அதைனால், முஸலம்களடன் ஏற்கனகவ 
வசய்தவகாண்ட  உடன்படிக்லகலய மீறிச் 
சண்லட வசய்யப்கபாவதைாக லகனக 
கூட்டத்தின் அறிவித்தைா்கா. 

அத்தடன் தைற்வசயலாக நகழ்ந்தை 
மற்வறாரு நகழ்ச்சியும் பலகலயத் 
தரிதைப்படுத்தவதைற்ுக் காரணமாய் அலமந்தைத. 



ஒருநாா, ஒரு முஸலம் வபண் 
சாமான்கா வாங்ுவதைற்காக லகனகா 
கூட்டத்லதைச் கச்ந்தை யூதைருலடய நலகக் 
கலடக்ுச் வசன்றா். அப்கபாத அங்கக 
கூடியிருந்தை யூதை்கா சில் அந்தைப் வபண்ணின் 
ஆலடயின் ஒரு முலனலய அவா அறியாத ஓ்் 
ஆணியில் மாட்டி விட்டன். அதைனால் 
அப்வபண் எழுந்தைகபாத ஆலட அவிழ்ந்த 
விட்டத. அப்வபாழுத அவ்வழியாகப் 
கபாய்க்வகாண்டிருந்தை ஒரு முஸலம், அந்தைக் 
கலடக்ுப்கபாய் யூதைலன அடித்தைா். அவன் 
்ககழ விழவும், அங்கிருந்தை யூதை்கா எல்கலாரும் 
கூடி அந்தை முஸலலமக் வகான்றுவிட்டன். 

இந்தைச் வசய்திலய வபருமானா் 
அவ்கா அறிந்தைா்கா. உடகன அங்கக கபாய் 
“ஆண்டவனக்ுப் பயப்படுங்கா. அவ்வாறு 
பயப்படாவிடில், பத்ரில் உாளவ்களக்ு 
வந்தைலதைப்கபால் உங்கா மீதம் தன்பம் வந்த 
இறங்ும்” என்று எச்சரித்தைா்கா. 

யூதை்கா உடகன வபருமானரிடம் 
“நாங்கா ுலறஷிகா அல்ல்: எங்களடன் 
கபா் பரிவதைாயிருந்தைால், கபா் வீர்கா 
என்றால் உண்லமயில் யா் என்பலதை 



உங்களக்ுக் காண்பிப்கபாம்” என்று 
வசான்னா்கா. 

அகதைாடு மட்டுமன்றி, உடன்படிக்லகக்ு
விகராதைமாக முஸலம்களடன் சண்லட 
வசய்யப்கபாவதைாகவும் அறிவித்தைா்கா. 

ஆககவ, வபருமானா் அவ்களக்ு 
அவ்களடன் சண்லட வசய்ய கவண்டிய 
நலலலம உண்டாயிற்று. 

முஸலம்கா லகனகா யூதை்களின் 
ககாட்லடகலள முற்றுலக இட்டா்கா. 

பதிலனந்த நாட்களக்ுப் பிறு, 
வபருமானா் அவ்கா வசய்யும் தீ்ப்லப 
ஏற்றுக்வகாாவதைாக யூதை்கா வசால்ல 
அனப்பினா்கா. 

முஸலம்கா அலனவரும், யூதை்கலளக் 
வகான்றுவிட கவண்டும் என்ற ஆகவசத்கதைாடு 
இருந்தைா்கா. 



ஆனால், யூதை்ககளாடு இரகசிய 
உடன்படிக்லக வசய்த வகாண்டிருந்தை 
அப்தல்லாஹ் இப்னஉலப வபருமானாரிடம் 
வந்த யூதை்கலள மதீனாலவ விட்டு 
வவளிகயற்றினால் கபாதமானத என்று 
கவண்டிக்வகாண்டா். 

வபருமானா் அவ்கா அதைற்ுச் 
சம்மதித்தைா்கா லகனகா கூட்டத்தைா் 
மதீனாலவ விட்டு வவளிகயறி, ஷாம் 
மாநலத்தில் கபாய்க் ுடிகயறினா்கா. 
அவ்கா வமாத்தைம் எழு நூறு கப்கா. 
அவ்களில் முந்நூறு கப்கா கவசம் 
தைரித்தைவ்கா. 

இத ஹஜர இரண்டாவத வருடம் 
ஷவ்வால் மாதைத்தில் நடந்தை நகழ்ச்சியாும். 

 



  

 101. வகாலல வசய்யச் சதி
 யூதை்களா ஒரு பிரிவினரான பனந்ல் 
கூட்டத்தைா் முஸலம்களக்ு விகராதைமாகக் 
கிளம்பினா்கா. 

அவ்களக்ும் முஸலம்களக்ும் 
நட்பறவு உடன்படிக்லக முன்ன் 
ஏற்பட்டிருந்தைத. அந்தை உடன்படிக்லகயின்படி, 
ந்டடஈடு சம்பந்தைமாக அவ்களம் 
முஸலம்களக்ு உதைவிபரிய கவண்டியிருந்தைத. 
அலதைக் ககட்பதைற்காக வபருமானா் அவ்கா 
பனநல் கூட்டத்தைாரிடம் வசன்றா்கா. 
ஆரம்பத்தில் அந்தை கூட்டத்தைா் உதைவி 
வசய்வதைாகப் பாவலன வசய்தைா்கா. ஆனால் 
வபருமானாரின் உயிருக்ு ஆபத்த விலளவிக்க 
மலறமுகமாகச் சதி வசய்திருந்தைா்கா. 

வபருமானா் அவ்கா ஒரு ்வரின் 
பக்கமாக உட்கா்ந்திருந்தைா்கா. அந்தை ்வரின் 
கமல் ஒரு வபரிய கல் லவக்கப்பட்டிருந்தைத. 
அலதைப் வபருமானா் அவ்களின் மீத தைாளி 



விடுவதைற்காக ஒரு யூதை் மாடிக்ுச் வசன்றா். 
அந்தைக் கல்லலத் தைாள முயன்றும் அவருலடய 
கநாக்கம் நலறகவறவில்லல. வபருமானா் 
அவ்களக்ு உதிப்பாக இச்வசய்தி வதைரிந்தைதம் 
அங்ு இருந்த திரும்பிவிட்டா்கா. 

 



  

 102. யூதை்களின் சூழ்ச்சி
 வபருமானா் அவ்கலள 
விகராதிக்ுமாறு மக்காவிிலாள ுலறஷிகா 
மதீனாவிிலாள யூதை்களக்ுக் கடிதைம் 
எழுதியிருந்தைா்கா. 

பனூ ந்ல் கூட்டத்தின் ஏற்கனகவ 
முஸலம்களக்ுப் பலகவ்களாயிருந்த 
வந்தைா்கா. ுலறஷிகளின் கடிதைம் 
கிலடத்தைதிலருந்த கமிலம் பகிரங்கமாக 
விகராதைத்லதைக் காட்டத் வதைாடங்கினா்கா. 

வபருமானா் அவ்களக்ு யூதை்கா ஒரு 
தூத அனப்பினா்கா. அதைாவத, 
“முஸலம்களில் முப்பத கபலர, யூதை்கா 
ுறிப்பிடக்கூடிய இடத்தக்ுக் கூட்டிக்வகாண்டு 
வருமாறும், தைாங்களம் தைங்களலடய 
மதைுருமா்கலளக் கூட்டிக்வகாண்டு அங்ு 
வருவதைாகவும், அவ்களக்ுப் வபருமானா் 
அவ்கா சமய கபாதைலன வசய்யகவண்டும் 
என்றும், அந்தைப் கபாதைலனயினால், 



மதைுருமா்கா மனம் மாறி, முஸலம்கா 
ஆவதைானால் தைங்கா கூட்டத்தைா் அலனவருகம 
அலதைப் பின்பற்றுவதில் ஆட்கசபலண 
இல்லல” என்றும் வசால்ல அனப்பினா்கா. 

ஆனால், வபருமானா் யூதை்களின் 
வா்த்லதைகலள நம்ப முடியாத என்றும், பதிய 
உடன்படிக்லக ஒன்று வசய்த வகாாள 
கவண்டும் என்றும் வசால்ல அனப்பினா்கா. 

பனூந்ல கூட்டத்தைா் அதைற்ுச் 
சம்மதிக்கவில்லல. 

அவ்களில் பனாுலறலா கூட்டத்தைா் 
மட்டும் முஸலம்களடன் வசய்தவகாண்ட 
பலழய உடன்படிக்லகலயப் பதப்பித்தக் 
வகாண்டா்கா. 

பனூந்ல கூட்டத்தைா் இரண்டாவத 
தைடலவயும் வபருமானா் அவ்களக்ு ஒரு தூத 
அனப்பினா்கா. 

அதைாவத தைங்களக்ு இஸலாத்லதைப் 
கபாதிப்பதைற்காக முஸலம்களில் மூன்று 



கபலரயாவத கூட்டிக்வகாண்டு வரகவண்டும் 
என்றும் தைாங்களம் தைங்களலடய மதைுருக்கா 
மூவலரக் கூட்டிக்வகாண்டு வருவதைாகவும், அந்தை
மதைுருக்கா இஸலாத்லதைத் 
தைழுவுவதைாயிருந்தைால், தைாங்களம் அவ்வாகற 
வசய்வதைாயும் வசால்ல அனப்பினா்கா. 

வபருமானா் அவ்களம் அதைற்ுச் 
சம்மதித்தச் வசன்றகபாத அவ்களின் 
உயிருக்கக ஆபத்த விலளவிக்க யூதை்கா சூழ்ச்சி 
வசய்திருக்கிறா்கா என உறுதியான வசய்தி 
கிலடத்தைதைால் உடகன திரும்பி விட்டா்கா. 

 



  

 103. மதீனாவிலருந்த யூதை்கா 
வவளிகயறுதைல்
 பனூ நல் கூட்டத்தினருக்ுப் பலமான 
ககாட்லடகா இருந்தைதைாிலம் அவ்களக்ு 
உதைவி வசய்வதைாக, “முனாபிகூன்” என்ற 
நயவஞசக்கா வாக்ுறுதி அளித்திருந்தைதைாிலம், 
அவ்கா முஸலம்களக்ுத் தீங்ு வசய்யத் 
தணிந்திருந்தைா்கா. 

அவ்கா ஓ்யாத முஸலம்களக்ுத் 
வதைால்லல வகாடுத்தக் வகாண்டிருந்தைா்கா. 
வபருமானா் அவ்களின் உயிருக்ும் ஆபத்த 
உண்டாக்க இரகசியமாகச் சூழ்ச்சி வசய்த 
வந்தைா்கா. 

அவ்கலள அடக்க கவண்டும் என்ற 
கநாக்கத்கதைாடு வபருமானா் சில 
கதைாழ்களடன் வசன்று அவ்களலடய 
ககாட்லடகலள முற்றுலக இட்டா்கா. 
பதிலனந்த மாதைங்கா வலர முற்றுலக நீடித்தைத. 



பனூநல் கூட்டத்தைா் தைப்பவதைற்ு வழி 
இல்லாதைதைால் வபருமானாரிடம் ஒரு தூத 
அனப்பினா்கா. அதைாவத மதீனாலவவிட்டுத் 
தைாங்கா வவளிநாட்டுக்ுப்கபாய் 
விடுவதைாகவும், ஆனால் தைங்கா ஒட்டலககா 
்மக்ும் அளவுக்ுப் வபாருாகலள மட்டும் 
எடுத்தச் வசல்வதைற்ு அனமதி தைரகவண்டும் 
என்று வசால்ல அனப்பின். 

அதைற்ுப் வபருமானா் அவ்கா 
சம்மதைம் அளித்தைா்கா. 

பனூநலன் கூட்டத்தின் ஏராளமான 
வபாருட்கலளயும் வீட்டுக் கதைவுகலளக் கூடப் 
வபய்த்த எடுத்தக்வகாண்டும், வவளிகயறி 
சில் லகபரிிலம், சில் ஸரியாவிிலம் வசன்று 
ுடிகயறினா்கா. அவ்கா கபாும்கபாத 
சிறிதகூட வருத்தைமின்றி மகிழ்ச்சிகயாடும் 
வாத்தியங்கலள முழங்கிக் வகாண்டும் 
வசன்றா்கா. 

லகபரில் வசல்வாக்ுப் வபற்ற 
அவ்ககள தைலலலம இடத்லதைப் வபற்றன். 

 



  

 104. பலகவ்களின் கூட்டு 
முயற்சி
 யூதை்களம், ுலறஷிகளம் ஒன்று கச்ந்த
மக்காவுக்ும் மதீனாவுக்ும் மத்தியிிலாள நாடு 
முழுவலதையும் இஸலாத்தக்ு விகராதைமாகச் 
சண்லட வசய்யுமாறு தூண்டிவிட்டுக் 
வகாண்டிருந்தைா்கா. 

அதைனால் பல கூட்டத்தைா் ஒன்று 
கச்ந்தம், தைனியாகவும் மதீனாலவத் தைாக்கத் 
தையாரானா்கா. 

ஒன்றிரண்டு கூட்டத்தைா் தைாக்ுவதைற்கான
ஆயத்தைத்கதைாடு பறப்படும் சமயம், வபருமானா் 
அவ்களக்ுச் வசய்தி எட்டியத. அவ்கா 
பலடகலளத் தையா் வசய்த வகாண்டு, எதிகர 
வசல்ல முற்பட்டா்கா. அலதைக் கண்ட அந்தைக் 
கூட்டத்தைா் ஓ்டி மலறந்த வகாண்டா்கா. 



ஹிஜர ஆறாம் ஆண்டு ஷஅபான் மாதைம் 
மதீனாவுக்ு இருநூறு லமல் வதைாலலவிிலாள 
முரn என்னம் ஊரில் பன முஸதைலக் என்னம் 
கூட்டத்தின் தைலலவரான அல்ஹாரிதப்ன 
அபரலரா் என்பவ் மதீனாலவத் தைாக்ுவதைற்காக
ஆயத்தைம் வசய்த வகாண்டிருந்தைா். இத 
வபருமானா் அவ்களக்ுத் வதைரிந்தைத. அந்தைச் 
வசய்தி உண்லமகய என்று மற்வறாரு உளவாளி 
மூலமாகவும் நச்சயப்படுத்திக் வகாண்டா்கா. 

அக்கூட்டத்தின் தைலலவ் தைங்கலளத் 
தைாக்க பறப்படுவதைற்ு முன்னகர, அவலர 
தைடுத்த நறுத்தை கவண்டும் என்ற கநாக்கத்கதைாடு 
வபருமானா் அவ்கா முஸலம் பலடகலள 
நடத்தி அவ்வூருக்ுச் வசன்றா்கா. 

முஸலம்பலட வந்தை தைகவல் 
வதைரிந்தைதம், ஹாரிதின் கசலனகளில் பல் பல 
பக்கங்களிிலம் சிதைறி ஓ்டிவிட்டன். ஹாரிதம் 
தைம் ஊலரவிட்டு, வவளிகயறி, ஒளிந்த 
வகாண்டா். ஆனால், அவ்வூ் மக்கா ஒன்று 
கச்ந்த அணிவுத்த நன்றுவகாண்டு, வவு 
கநரம்வலர முஸலம் பலடயின் மீத 
அம்பகலள எய்த வகாண்டிருந்தைன். முஸலம் 



பலடயினரும் சலளக்காமல், அவ்கலளத் 
தைாக்கிக் வகாண்டிருந்தைன். 

இறுதியாக, பனரமுஸதைலக் கூட்டத்தைா் 
கதைால்வியுற்றன். 

இச்சண்லடயில், அக் கூட்டத்தைாரில் 
பத்தப்கப் வலர வகால்லப்பட்டன். அறுநூறு 
கப் வலர சிலறப்படுத்தைப்பட்டன். 
இரண்டாயிரம் ஒட்டகங்களம், ் யாயிரம் 
ஆடுகா முஸலம் பலடயின் வசமாயின. 

சிலறப்பிடிக்கப்பட்டவ்களா 
ஹாரிதின் மகா ஜூலவரிய்யா என்னம் 
வபண்மணியும் ஒருவராவ். 

அந்தைச் வசய்தி அறிந்தைதம் அவருலடய 
தைந்லதை ஹாரித் வபருமானா் அவ்கா 
முன்னிலலயில் வந்த “என் மகலளச் 
சிலறப்படுத்தி லவத்திருப்பத தைுதியானதைல்ல. 
நான் மிகவும் கண்ணியமான ுடும்பத்லதைச் 
கச்ந்தைவன். ஆலகயால், அவலள 
விடுவித்தவிடகவண்டும்” என்று கவண்டிக் 
வகாண்டா். 



வபருமானா் அவ்கா அதைற்ு, 
"ஜூலவரிய்யாவின் கருத்தப்படிகய 
விட்டுவிடுவத நல்லத அல்லவா?” என்று 
வசான்னா்கா. 

உடகன ஹாரித் தைம் மகளிடம் வசன்று, 
“முஹம்மத உன்னலடய கருத்தப்படி 
விட்டிருக்கிறா். என் வகளரவத்தக்ு இழுக்ு 
கநரிடாமல், நீ நடந்த வகாாள கவண்டும்” 
என்று கூறினா். 

அதைற்ு ஜூவரிய்யா, “நபி வபருமானா் 
அவ்களின் வதைாண்டிகலகய இருக்க 
விரும்பகிகறன்” என்று கூறி விட்டா். 

அதைன்பின், அந்தைப் வபண்மணிலய 
வபருமானா் அவ்கா திருமணம் வசய்த 
வகாண்டா்கா 

கபாரில் சிலறப்பிடித்தைவ்கலள 
எல்லாம் பலடகளிடம் பிரித்தக் 
வகாடுக்கப்பட்டத. 



“எந்தைக் ுடும்பத்தில் வபருமானா் 
அவ்கா திருமணம் வசய்தாளா்ககளா அந்தைக் 
ுடும்பத்தைா் அடிலமகளாக இருக்கக்கூடாத” 
என்று கூறி, முஸலம் பலடகா தைாங்களாககவ 
அவ்கலள விடுவித்த விட்டா்கா. 

சில நாட்களில் ஹாரிதம் இஸலாத்லதைத் 
தைழுவினா்கா. 

  *** 

 

 இப்கபா் முடிந்த திரும்பி வரும் 
வபாழுததைான் முனாபிக்ுகா ஆயிஷாப் 
பிராட்டியா் அவ்களின் மீத வபரும் பழி 
ஒன்லறச் ்மத்தினா்கா. அந்தை வஞசக்களின் 
தீய வலலயில், முஸலம்களில் நால்வ் சிக்கி, 
அலதை உண்லம என நம்பிவிட்டா்கா. ஆனால், 
பின்ன் விசாரலனயில் அத நயவஞசக்களின் 
கட்டுப்பாடான வபாய் என்று வவளியாயிற்று. 

அகதை சமயத்தில், ஆயிஷாப் பிராட்டியா் 
அவ்களின் சீலத்லதைப்பற்றி வபருமானா் 



அவ்களக்ு ஆண்டவன் சமூகத்திலருந்த 
அறிவிக்கப்பட்டத. 

 



  

 105. கூட்டு முயற்சியில் தைாக்க 
வருதைல்
 பனூநல கூட்டத்தைா் லகபரில் ுடிகயறி,
நலலத்தை பின் அவ்கா முஸலம்களக்ு 
விகராமாக சூழ்ச்சிகா வசய்யத் 
வதைாடங்கினா்கா. 

அவ்களலடய தைலலவ்கா, மக்கா 
ுலறஷிகளிடம் வசன்று, “தைங்களக்ு உதைவி 
பரிய கவண்டும் என்றும், அவ்வாறு 
வசய்வதைாயிருந்தைால் இஸலாத்லதை கவகராடு 
வபய்த்த விடலாம்” என்றும் வசான்னா்கா. 

இத்தைலகய ஒத்தலழப்பக்காக காத்தக் 
வகாண்டிருந்தை ுலறஷிகா, அவ்கா கூறிய 
ஆகலாசலனலய மகிழ்ச்சிகயாடு ஒப்பக் 
வகாண்டன். 

மதீனாலவ தைாக்ுவதைற்காகக் 
ுலறஷிகா தையாரானகதைாடு, ்ற்றுப்பறங்களில் 



உாளவ்கலளயும் தைங்களடன் கச்த்தக் 
வகாண்டன். 

யூதை்களம் தைங்களடன் நட்பாயிருந்தை 
ஒவ்வவாரு கூட்டத்தைாலரயும் கச்த்தக் 
வகாண்டா்கா. 

ுலறவிகா, யூதை்களின் பலடபலம் 
வமாத்தைம் இருபத்தநான்காயிரம் வலர கச்ந்தைத.
அந்தைப் பலடக்ு அபூஸூப்யான் தைலலவராக 
ஆனா். 

ுலறஷிகா இருபத்த நான்காயிரம் 
வீர்களடன் மதீனாலவத் தைாக்க வரும் வசய்தி, 
வபருமானா் அவ்களக்ுத் வதைரிந்தைத. உடகன, 
கதைாழ்கலளக் கூட்டி, ஆகலாசலன வசய்தைா்கா.

கதைாழ்களில் ஸல்மான் பா்ஸ என்ற 
பா்ஸ கதைசத்தைா் கபா் முலறலமயில் 
திறலமயானவராக இருந்தைா்கா. ுலறஷிகா 
ஏராளமான பலடயுடன் வருவதைால் 
அவ்ககளாடு, எண்ணிக்லகயில் மிகக் 
ுலறவாயுாள முஸலம்பலட, சம தைளத்தில் 
எதிகர நன்று சண்லட வசய்வதை சரியல்ல 
என்றும், முஸலம் பலடலய ஒரு பாதகாப்பான 



இடத்தில் கசகரித்த லவத்த, அலதைச் ்ற்றிிலம் 
அகழ் கதைாண்டிக் வகாாள கவண்டும் என்றும் 
ஸல்மான் பா்ல அவ்கா ஆகலாசலன 
கூறினா்கா, அலதை அலனவரும் ஏற்றன். 

அகழ் கதைாண்டுவதைற்ு ஏற்பாடாயிற்று. 

மதீனா நகலரச் ்ற்றி மூன்று பறங்களில் 
கட்டடங்களம், சிறு ுன்றுகளம், 
கதைாட்டங்களம் அலமந்திருந்தைன. அம்மூன்று 
பக்கங்களக்ும் அலவ பாதகாப்பாக இருந்தைன. 
எனகவ திறந்திருந்தை ஒரு புதியில் அகழ்கா 
கதைாண்டுவதைற்ுப் வபருமானா் அவ்கா 
மூவாயிரம் கதைாழ்களடன் வசன்றா்கா. 
அகழின் அளலவப் வபருமானா் அலடயாளம் 
கபாட்டுக் வகாடுத்தைா்கா. முப்பதைடி சதரமும், 
பதிலனந்த அடி ஆழமுமான அளவுாள 
அகலழப் பத்தப் கப் கச்ந்த, கதைாண்ட 
கவண்டும் எனக் கட்டலளயிட்டா்கா. 
மற்றவ்களக்ுக் கட்டலளயிட்டகதைாடு 
நற்கவில்லல. மற்றவ்களால் கதைாண்டி 
எடுக்கப்படும் மண்லண வபருமானா் 



அவ்கா அாளி அப்பறப்படுத்திக் 
வகாண்டும், சில சமயங்களில் அவ்ககள 
கதைாண்டிக் வகாண்டும் இருந்தைா்கா. 

கலளப்பத் கதைான்றாமல் இருப்பதைற்காக, 
அகழ் வவட்டும் கதைாழ்கா அரபிக் கவிலதைலய 
மிுந்தை உற்சாகத்கதைாடு பாடிக் 
வகாண்டிருந்தைா்கா. அந்தைக் கவிலதையின் 
வபாருா: 

“ஆண்டவகன! உன் கருலண எங்கா மீத
இல்லாதிருந்தைால், நாங்கா கநரான வழிலய 
அலடந்திருக்க மாட்கடாம் தைருமங்கா 
வசய்திருக்க மாட்கடாம்; உன்லன 
வணங்கியிருக்க மாட்கடாம், 

“ஆண்டவகன! எங்களக்ு நலத்லதை 
அருாவாயாக! பலகவ்கா எங்களக்ு எதிராக 
வந்தைால், எங்களலடய கால்கா நலலயாக 
நற்ுமாறு கருலண பரிவாயாக. பலகவ்கா 
எங்கலளத் தன்பறுத்தி, இலடயூறுகா வசய்த, 
எங்கலள இஸலாத்லதை விட்டு விடுமாறு வசய்த 
விடலாம் என்று நலனக்கிறா்கா. ஆனால், 
“நாங்கா அலதை மறுத்த நற்கிகறாம், நாங்கா 
அலதை மறுத்த நற்கிகறாம்,” “நாங்கா அலதை 



மறுத்த நற்கிகறாம்” என்ற இறுதிச் வசாற்கலள 
திரும்பத் திரும்ப வசால்லக் வகாண்கட 
இருப்பா்கா. 

அவ்கா எல்கலாரும் அவ்வாறு பாடிக் 
வகாண்டிருக்ும்கபாத, வபருமானா் அவ்கா, 
“ஆண்டவகன! மறுலமயில் ்கமாயிருப்பகதை 
உண்லமயான ்கம். ஆலகயால், 
அன்சாரிகளக்ும், முஹாஜரன்களக்ும் 
கருலண காட்டி ஆதைரிப்பாயாக!” என்று 
கவண்டிக் வகாாவா்கா. 

 



  

 106. வழிகாட்டிய ஒளி
 வபருமானா் அவ்கா 
கட்டலளயிடுவா்களானால், அவ்கா 
உத்தைரலவச் சிரகமற் வகாண்டு 
நலறகவற்றுவதைற்ு எத்தைலனகயா கப் 
ஆவிலடன் காத்தக் வகாண்டிருக்கிறா்கா. 

ஆனால், நாயகம் அவ்ககளா 
மற்றவ்கலளப்கபாலகவ கடினமான 
கவலலகலளயும் வசய்தைா்கா. தைங்கலளப் 
பின்பற்றுபவ்களக்ும் அவ்வாகற உலழத்தப் 
பாடுபடகவண்டும் என்பலதைக் காட்டுவதைற்கக 
அவ்வாறு வசய்தைா்கா. 

அவ்கா அரச்களக்வகல்லாம் கமலான
அரசராக இருந்தைத கபாலகவ, உலழத்த கவலல 
வசய்வதிிலம் சிறப்பான திறலம 
வாய்ந்தைவ்களாக இருந்தைா்கா. அவ்களலடய 
வாழ்க்லகயில் அதவும் சிறப்பமிக்க ஒரு 
புதியாக இருந்தைத. 



கதைாழ்கா அகழ் 
வவட்டிக்வகாண்டிருக்ும்கபாத கடினமான 
பாலற ஒன்று ுறுக்கிட்டத. ஒவ்வவாருவராக 
அலதை வவட்டிப் பா்த்தைா்கா. ஆனால், அலதை 
உலடக்க இயலவில்லல. அதைனால் மனம் 
தைள்ந்தை கதைாழ்கா அந்தைப் பாலறலய 
விட்டுவிட்டு, கவறு பக்கமாக வவட்டலாம் 
என்ற எண்ணத்தில், வபருமானா் அவ்களிடம் 
உத்தைரவு ககட்டா்கா. வபருமானா் 
மற்றவ்களிடமிருந்த ுந்தைாலலய வாங்கி, 
அகழுக்ுா இறங்கி நன்று அந்தைப் பாலறயின் 
மீத ஓ்ங்கி அடித்தைா்கா. உடகன அத பிளந்தைத. 
அப்கபாத ஓ்் ஒளி வீசியத! அலதைக் கண்டு, 
நாயகம் அவ்கா “அல்லாஹூ அக்ப்” என்று 
வசான்னதம், அங்கிருந்தை கதைாழ்கா 
அலனவரும் “அல்லாஹ் அக்ப்” என உரக்க 
முழங்கினா்கா. 

வபருமானா் அவ்கா “எனக்ு ஷாம் 
கதைசத்தின் திறவுககால்கா வகாடுக்கப்பட்டன” 
என்று கூறிவிட்ட, இரண்டாவத முலறயும் 
பாலற அதிகமாகப் பிளவு பட்டத. 
முன்கபாலகவ அதிலருந்த ஒளி வீசியத. 
வபருமானா் அவ்கா, “அல்லாஹூ அக்ப்” 
எனக்ுப் பாரசீக நாட்டின் திறவுககால்கா 



வகாடுக்கப்பட்டன” என்று கூறினா்கா. 
மூன்றாவத முலற உலடக்கவும் பாலற 
பிளவுண்டு, முன்கபாலகவ ஒளி வீசியத. 
வபருமானா் அவ்கா, எனக்ு ஏமன் நாட்டின் 
திறவுககால்கா வகாடுக்கப்பட்டன” என்று 
வசான்னா்கா. 

பின்ன் வபருமானா் அவ்கா கண்ட 
காட்சிலய விளக்கிக் கூறினா்கா: 

“முதைலாவதைாக, கராமபரிச் 
சக்கரவ்த்தியான வகய்ஸருலடய ஷாம் 
மாகாணத்திிலாள அரண்மலனயும், 
இரண்டாவதைாக, மதைாயின் என்னம் 
நகரத்திிலாள பா்ஸ கதைசத்தச் 
சக்கரவ்த்தியான கிஸராவின் அரண்மலனயும், 
மூன்றாவதைாக, ஏமன் நாட்டுத் தைலலநகரான லன் 
ஆபட்டணத்தின் அரண்மலனயும் காட்டப்பட்ட
தைாகவும், அகதை சமயம் ஜப்ரல் என்னம் 
கதைவதூதை் வந்த அவ்கலளப் 

பின்பற்றி அந்தைத் கதைசங்கலள 
வஜயிப்பா்கா என்று அறிவித்தைதைாயும்” 
வசான்னா்கா. 



ஆனால் இம் முன்னறிவிப்ப வவளியான 
சந்தை்ப்பம் முஸலம்களக்ு மிகவும் 
வநருக்கடியானதைாயிருந்தைத ுறிப்பிடத் 
தைக்கதைாும். 

 



  

 107. உடன்படிக்லகலய லகவிட்ட
தகராகிகா
 சண்லடக்ுத் தையாரான முஸலம்ககளா 
மூவாயிரம் கப். மிகவும் ுலறவான 
எண்ணிக்லக. 

அவ்கலள அழித்த விடகவண்டும் 
என்ற உறுதியான தீ்மானத்தடன் இருபத்த 
நான்காயிரம் கப் அடங்கிய பலடயானத 
மும்முரமான முயற்சிகயாடு மதீனாவுக்ு மிக 
அருகில் வந்தவிட்டத. 

இத்தைலகய இக்கட்டான நலலயில்தைான் 
ஷாம், ஈரான், ஏமன் ஆகிய மாகாணங்களின் 
ஆட்சி முஸலம்களின் வசமாும் என்று 
அறிவிக்கப்பட்டத. 

அகழ் வவட்டி முடிந்தைத; ஸலஅஎன்னம்
ுன்லற பலடகளக்ுப் பின்பறமாக லவத்த 
வபருமானா் அவ்கா அணிவுத்தைா்கா. 



வபண்கலளப் பாதகாப்பான ககாட்லடகளக்ு 
அனப்பிலவத்தைா்கா. 

  *** 

 

 பனுலறலா கூட்டத்தைா் 
முஸலம்ககளாடு நட்படன் இருப்பதைாகவும், 
அவ்கலளப் பலகவ்கா தைாக்கினால் உதைவி 
பரிவதைாகவும், முன்ன் ஓ்் உடன்படிக்லக 
வசய்த வகாண்டிருந்தைா்கா. 
அவ்வுடன்படிக்லகப்படி அவ்கா இப்வபாழுத
நடந்த வகாாவா்கா என நம்ப முடியாமல் 
இருந்தைத. அவ்கா மதீனாவின் வதைன்கிழக்ுப் 
புதியில் வாழ்ந்த வந்தைா்கா. அவ்களிடம் 
பல ககாட்லடகா இருந்தைதைால் முஸலம்களக்ு 
அவ்கலளப் பற்றிய பயம் இருந்தைத. 
அப்புதியில் பாதகாப்பக்காக இருநூறு கப் 
வகாண்ட பலட ஒன்லற அனப்பி லவத்தைன். 

முஸலம்களக்ு ஒத்தலழப்ப 
அளிக்காமல் இருந்தை பனூுலறலா 
கூட்டத்தைாலர, அவ்களக்ு விகராதைமாகச் 



சண்லட வசய்யுமாறு தூண்டுவதைற்ு பனநல் 
கூட்டத்தைா் முயன்றா்கா. 

பனநல் கூட்டத் தைலலவரான 
ஹூலயய் இப்ன அக்தைப், பனூ ுலறலா 
கூட்டத் தைலலவ் கஅபிடம் வசன்று, தைங்ககளாடு
கச்ந்த வகாாளம்படி கவண்டிக்வகாண்டா். 

அவ்வாறு வசய்ய இயலாத என கஅப் 
முதைலல் கூறினா். பனநல் கூட்டத் தைலலவ் 
அகதைாடு விடவில்லல. “தைாம் ஏராளமான 
பலடகளடன் வந்திருப்பதைாகவும், 
ுலறஷிகளம், அகரபிய கதைசத்தைா் 
அலனவருகம ஒன்று திரண்டு 
வந்திருப்பதைாகவும், எல்கலாரும், முஹம்மதின் 
இரத்தைத்தில் தைாகம் உலடயவ்களாக 
இருப்பதைாயும் இஸலாத்தக்ு முடிவு காலம் 
வந்தவிட்டதைாகவும் கூறி, இத்தைலகய அரிய 
சந்தை்ப்பத்லதை நழுவவிடக்கூடாத” என்றும், 
கமிலம் பலவாறு எடுத்தச் வசான்னா். 

அலதைக் ககட்ட கஅப், “நான் 
முஹம்மதடன் உடன்படிக்லக 
வசய்திருக்கிகறன். வாக்ுக் வகாடுப்பதில் 
எப்கபாதம் அவ் உண்லமயாக நடப்பவ் 



என்று எனக்ு நன்றாகத் வதைரியும், 
அப்படியிருக்ும்கபாத, இப்கபாத நான் 
உடன்படிக்லகலய மீறுவத நல்லதைல்ல” என்று 
வசான்னா். 

ஆனால் பனூந்ல் வட்டத்தைலலவ் 
பலவாறான தைந்திரங்கலளச் வசய்த, அவலர 
இணங்ுமாறு வசய்த விட்டா். 

அதைன் விலளவாக, பன ுலறலா 
கூட்டத்தைா் முஸலம்களக்ு விகராதைமாக 
ுலறஷிகளடன் கச்ந்த வகாண்டன். 

உடன்படிக்லகக்ு விகராதைமாக பன 
ுலறலா கூட்டத்தின் நடந்தவகாண்ட வசய்தி 
வபருமானா் அவ்களக்ுத் வதைரிய வந்தைத. அத
உண்லம தைானா என அறிந்த வருமாறு இரண்டு 
அன்ஸாரிகலள அனப்பினா்கா. அவ்கா 
இருவரும், முஸலம்கா ஆவதைற்ு முன்ன் 
யூதை்களடன் வநருங்கிய நட்பக் 
வகாண்டிருந்தைவ்கா. 

அவ்விருவரும் பன ுலறலா 
கூட்டத்தைாரிடம் வசன்று. உடன்படிக்லகலய 
நலனவு படுத்தினா்கா. 



அதைற்ு அவ்கா, “முஹம்மத யா் 
என்பகதை எங்களக்ுத் வதைரியாத. உடன்படிக்லக
இன்னத என்பதம், எங்களக்ுத் வதைரியாத” 
என்று கூறிவிட்டா்கா. 

கமிலம், அக்கூட்டத்தைா் பலடகலளத் 
திரட்டிக் வகாண்டு சண்லடக்ுத் தையாராக 
இருந்தைலதைக் கண்டு, அவ்கலளக் 
கண்டித்தைா்கா. 

அவ்கா இருவரும் திரும்பி வந்த, 
வபருமானாரிடம் மட்டும் விவரத்லதைத் 
வதைரிவித்தைா்கா. 

இந்தைச் வசய்தி 
பலடயிிலாளவ்களக்ுத் வதைரிந்தைால், மனம் 
தைள்ந்த விடக்கூடும் என்று கருதி வபருமானா் 
அவ்கா எவரிடமும் கூறவில்லல. 

 



  

 108. தைளராதை உறுதி
 தைங்களலடய பலடகலள மூன்று 
பிரிவுகளாகப் பிரித்த ுலறஷிகா மதீனா 
நகரத்தின் மூன்று பறங்கலளத் தைாக்கினா்கா. 

ஆரம்பத்தில், முஸலம் பலடயில் 
முனாபிக்ுகளம் கச்ந்திருந்தைா்கா. 
அப்வபாழுத ுளி்காலமாயிருந்தைத. உணவும் 
கபாதிய அளவு கிலடக்கவில்லல. தைவிர இரவில்
கண் விழித்திருக்க கவண்டியதிருந்தைத. கமிலம் 
பலகவ்களின் பலடகயா எண்ணிக்லகயில் 
பன்மடங்ு அதிகமாயிருப்பலதையும் கண்டு 
முனாபிக்ுகா தைப்பித்தச் வசல்ல வழி 
பா்த்தைா்கா. தைங்களலடய வீடுகா 
பாதகாப்பற்று இருக்கின்றன என்றும் 
“அவற்லறப் பாதகாக்க தைாங்கா கபாக 
கவண்டியத அவசியம்” என்றும் காரணம் கூறி, 
பின்வாங்கிச் வசல்லத் வதைாடங்கினா்கா. 



ஆனால், பலகவ்களின் மிுந்தை 
பலடபலத்லதைக் கண்டு, உண்லமயான 
முஸலம்களக்ு ஊக்கம் அதிகரித்தைத. 

முற்றுலக கடுலமயாக இருந்தைத. 
அப்கபாத சில கவலளகளில் நபி 
வபருமானாரும் கதைாழ்களம் வதைாட்ந்த 
மூன்று கவலளயும் பட்டினிக் கிடக்க கநரிட்டத.

ஒருநாா, கதைாழ்களில் சில் பசியினால் 
வாடி வருந்திப் வபருமானா் அவ்களிடம் வந்த
தைங்கா வயிற்லறத் திறந்த காட்டினா்கா. 
ஒவ்வவாருவருலடய வயிற்றிிலம் ஒரு கல் 
லவத்தக் கட்டப்பட்டிருந்தைத. 

அப்கபாத வபருமானா் அவ்கா 
தைங்கா வயிற்லறக் காட்டினா்கா. அதில் மூன்று
கற்கா லவத்தக் கட்டப்பட்டிருந்தைன. 

அரபி கதைசத்தில், பசி கவலளயில் 
ுறுக்ு வலளயாமல் இருப்பதைற்காக, மக்கா 
வயிற்றில் கல்லல லவத்தக் கட்டிக் வகாாவத 
அக்காலத்தில் வழக்கமாயிருந்தைத. 



 



  

 109. “எங்களிடம் வாலளத் தைவிர 
கவறு இல்லல!”
 முற்றுலக நாளக்ு நாா கடுலமயாகிக் 
வகாண்டிருந்தைத. 

எதிரிகா அகலழத் தைாண்ட முடியாமல், 
கற்கலளயும் அம்பகலளயும் எறிந்த 
வகாண்டிருந்தைன். 

வபருமானா் அவ்கா முஸலம் 
பலடலய பல புதிகளிிலம் பிரித்த 
லவத்திருந்தைா்கா. 

முற்றுலக நீடித்தக்வகாண்டு கபாவதைால்,
அன்ஸாரிகா லதைரியம் இழந்தவிடக்கூடாத 
என்று நலனத்த வபருமானா் அவ்கா, 
எதிரிகளில் ஒரு பிரிவினரான கத்பான் 
கூட்டத்தைாலர தைாங்கா வசப்படுத்திக் 
வகாாளலாமா என்று கயாசித்தைா்கா. 



அதைாவத மதீனாவின் விலள 
வபாருாகளில் மூன்றில் ஒரு பாகத்லதை, 
ஒவ்வவாரு வருடமும் கத்பான் கூட்டத்தைாருக்ுக்
வகாடுத்தவிடுவத என்றும், அதைற்ுப் பதிலாக 
அவ்கா சண்லடயிலருந்த விலகிக் வகாாள 
கவண்டும் என்ற நபந்தைலனகயாடு ஓ்் 
உடன்படிக்லக அவ்ககளாடு வசய்த 
வகாாளலாமா என்று எண்ணினா்கா. 

அலதைப்பற்றி அன்ஸாரிகளின் 
தைலலவ்களான ஸஃதப்ன உபாதைா, 
ஸஃதப்ிலமுஆத் ஆகிய இருவரிடமும் 
வபருமானா் அவ்கா கலந்த 
ஆகலாசித்தைா்கா. 

அதைற்ு அவ்கா இருவரும், “இவ்வாறு 
வசய்யுமாறு ஆண்டவன் தைங்களக்ுக் கட்டலள 
பிறப்பித்திருக்கிறானா? அல்லத தைங்களலடய 
வசாந்தைக் கருத்தைா? ஆண்டவனலடய கட்டலள 
இவ்வாறு இருக்ுமானால், அலதை நாங்கா 
மறுத்தக்கூற இயலாத. தைங்களலடய வசாந்தைக் 
கருத்தைாக இருக்ுமானால், எங்களலடய 
ககாரிக்லகலயயும் ககட்டுக் வகாாளமாறு 
கவண்டிக் வகாாகிகறாம். என்று கூறினா். 



வபருமானா், “அத தைங்களலடய 
வசாந்தைக் கருத்கதை” என்று வசான்னா்கா. 

அவ்கா இருவரும், “நாங்கா 
ஆண்டவனக்ு இலணயாக விக்கிரகங்கலள 
வணங்கிக்வகாண்டு, ஆண்டவலனப் பற்றிய 
அறிவும், ஆண்டவனக்ுச் வசய்ய கவண்டிய 
வணக்க முலறகளம் வகாஞசமும் அறியாமல் 
காலம் கழித்தக்வகாண்டிருந்தை அந்தைக் காலத்தில்,
மதீனாவிலருந்த ஒரு கபரச்சம் பழத்லதைக் கூட 
விலலயில்லாமல் வகாண்டு கபாவதைற்ுக் 
கத்பான் கூட்டத்தைாருக்ுத் தணிவு இல்லாமல் 
இருந்தைத. அப்படியிருக்ும்கபாத, தைங்கா 
மூலமாக ஆண்டவன் எங்களக்ு கந் வழிலயக்
காட்டி, எங்கலளப் வபருலமப்படுத்தியிருக்ும் 
இந்தைக் காலத்தில், நாங்கா மதீனாவின் 
மகசூலல் மூன்றில் ஒரு பாகத்லதைக் 
வகாடுக்கலாமா? அவ்களக்ு வகாடுப்பதைற்ு 
இப்வபாழுத எங்களிடம் வாலளத் தைவிர கவறு 
ஒன்றும் இல்லல” என்று வதைரிவித்தைா்கா. 

இலதைக் ககட்டதம் அன்ஸாரிகளம் 
உறுதியுடகன இருக்கிறா்கா என்பலதைப் 
வபருமானா் அறிந்த திருப்தி அலடந்தைா்கா. 



 



  

 110. பலமான எதிரி ஒருவ் 
மாண்டா்
 ுலறஷிகளின் பிரபலமான 
தைளபதிகளான அபூஸூப்யான், காலத் இப்ன 
வலத், அம்ருப்னல்ஆஸ, ஸரர் இப்னல் 
கத்தைாப், ஸூசிலபரா ஆகிய ் வரும், ஒவ்வவாரு 
நாளம் ஒவ்வவாருவ் தைலலலம ஏற்றுப் கபா் 
பரிந்தைா்கா. 

அவ்களால் அகலழக் கடக்க 
இயலவில்லல. பலடகலள எல்லாம் ஒகர 
பக்கமாகத் திரட்டி, அகழில் அகலக் ுலறவான 
புதிலயத் தைாக்கி, அலதைக் கடந்த, 
முஸலம்களடன் சண்லட வசய்வத எனத் 
தீ்மானித்தைா்கா. 

அரபி கதைசத்தில் பிரபல கபா் 
வீர்களான வநளபல், ஹ-லபரா, அம்ரு, லரா் 
ஆகிய நால்வரும் ுதிலரகளின் மீத இருந்த 
அகலழத் தைாண்டி விட்டன். அவ்களில் அம்ரு 
இப்ன அப்தத் மிகவும் பிரபலமானவ். அவலர 



அரபி கதைசத்தைா் ஆயிரம் ுதிலர வீர்களக்ு 
சமானமாகக் கருதியிருந்தைா்கா. 

முன்ன், பத்்ச் சண்லடயில் காயம் 
அலடந்த மக்காவுக்ு திரும்பிப் கபாும்கபாத 
'முஸலம்கலளப் பழிவாங்ும் வலர, தைன் 
தைலலயில் எண்வணய் தைடவுவதில்லல' எனச் 
சபதைம் வசய்திருந்தைா். அவருக்ு வயத 
அப்கபாத வதைாண்்று அத்தைலகயவ் 
எல்கலா்க்ும் முன்கன வசன்று, “என்னடன் 
சண்லட வசய்வதைற்ு யாராவத முன் 
வருவா்களா? என்று கூறினா். 

“நான் வருகிகறன்” என்றா்கா அ்ல. 

ஆனால், அவ்கா கபாவலதைப் 
வபருமானா் தைடுத்த விட்டா்கா. 

முன்கபாலகவ அம்ரு இரண்டாவத 
முலறயும் கூவினா். 

அ்ல அவ்கலளத் தைவிர கவறு எவரும் 
பதில் அளிக்கவில்லல. 



மூன்றாவத முலறயும் அம்ரு கூவினா். 

அப்கபாத வபருமானா் அவ்கா அ்ல 
அவ்களக்ு விலட வகாடுத்த, தைங்கா 
லகயிலருந்தை வாலளயும் வகாடுத்த 
தைலலப்பாலகயும் கட்டி விட்டா்கா. 

உலகில் எவகரனம் மூன்று 
ககாரிக்லககலளத் தைம்மிடம் கவண்டிக் 
வகாண்டால், அவற்றில் ஒன்லறகயனம் 
நலறகவற்றி லவப்பதைாக அம்ரு முன்ன் 
ஒருமுலற வாக்களித்திருந்தைா். அந்தை வாக்ுறுதி 
பற்றி அம்ருக்ும் அல அவ்களக்ும் 
உலரயாடல் நகழ்ந்தைத. 

“நீ் இஸலாத்லதைத் தைழுவுமாறு, 
உம்லமக் ககட்டுக் வகாாகிகறன்” என்றா் அ்ல 
அவ்கா. 

“அத இயலாதை காரியம்” என பதில் 
அளித்தைா் அம்ரு. 

“சண்லடயிலருந்த திரும்பிப் 
கபாய்விடும்” என்றா் ஆ்ல அவ்கா. 



“ுலறஷிப் வபண்களிடமிருந்த ஏளனச் 
வசாற்கலளத் ககட்கமுடியாத” என்று பதில் 
கூறினா் அம்ரு. 

“என்னடன் சண்லட வசய்ய வாரும்” 
என்றா் அல அவ்கா. 

அலதைக் ககட்டதம் அம்ரு சிரித்தக் 
வகாண்கட, “இந்தை வானத்தின் ்கழ், இத்தைலகய 
ககாரிக்லகலய என்னிடம் எவகரனம் 
விடுப்பா்கா என்று நான் எண்னகவ இல்லல” 
என்றா். 

ஹல்ரத் அலக்ுக் ுதிலர 
கிலடயாதைதைால், தைாம் மட்டும் ுதிலரயின் மீத 
இருந்த வகாண்டு அவ்களடன் 
சண்லடயிடுவத தைம் வகளரவத்தக்ு இழுக்ு 
என்று எண்ணி ுதிலரலய விட்டுக் ்ககழ 
இறங்கி, வாளினால் முதைலாவத ுதிலரயின் 
காலல வவட்டினா் அம்ரு. 

அதைன்பின், அவ்களலடய வபய் என்ன
வவன்று ககட்டா். 



அ்ல அவ்கா, தைங்கா வபயலரக் 
கூறினா்கா. “உம்முடன் சண்லட வசய்ய 
எனக்ு விருப்பம் இல்லல” என்றா் அம்ரு. 

“நான் உம்கமாடு சண்லட வசய்ய 
விரும்பகிகறன்” என்றா்கா அ்ல. 

அலதைக் ககட்டதம் அம்ருவுக்ுக் 
ககாபம் தைாளவில்லல. வாலள உருவி 
அவ்களக்ு கநராக வீசினா். 

தைங்களலடய ககடயத்தினால் அ்ல 
அவ்கா அலதைத் தைடுத்தைா்கா. ஆனால், 
அவ்வாா ககடயத்லதையும் உலடத்தக்வகாண்டு 
அவ்கா வநற்றியில் பட்டத. அதைனால் 
சிறுகாயம் உண்டாயிற்று. அந்தைத் தைாக்ுதைலல 
அடுத்த, தைங்கா வாலள அம்ரு மீத வீசகவ, அத 
அவருலடய உடலல் ்ககழ இறங்கிவிட்டத. 
உடகன அ்ல அவ்கா “அல்லாஹூ அக்ப்” 
என முழங்கினா்கா. அம்ரு திடீவரன்று 
சாய்ந்தவிட்டா். 

அலதைக் கண்டதம் ுலறஷி வீர்கா 
எல்கலாரும் அல அவ்கலளச் சூழ்ந்த 



தைாக்கினா்கா. ஆனால், ஒருவ் பின் ஒருவராக, 
அலயின் வாளக்ு அவ்கா இலரயானா்கா. 

அதைன் பின்ன், ுலறஷிகா முஸலம்கா
இருக்ும் இடத்லதைந் கநாக்கிக் கற்கலளயும் 
அம்பகலளயும் விடாமல் எறிந்த 
வகாண்டிருந்தைா்கா. 

 



  

 111. வீரச் வசயல்பரிந்தை 
வபண்மணி
 அகழ்ச் சண்லடயின் காரணமாக 
வபண்கா பாதகாப்பாள ககாட்லடக்ு 
அனப்பி லவக்கப்பட்டிருந்தைன். 

அந்தைக் ககாட்லட பனூுலறலா 
கூட்டத்தைா் வாழும் இடத்தக்ு அருகில் 
இருந்தைத. 

முஸலம் வீர்கா எல்கலாரும் 
வபருமானா் அவ்களடன் அகழிலருந்த 
சண்லட வசய்த வகாண்டிருப்பதைால், வபண்கா 
இருக்ும் ககாட்லட பாதகாப்பற்று இருக்ும் 
என்று எண்ணி, யூதை்கா அலதைத் தைாக்கத் 
தீ்மானித்தைா்கா. 

முதைலல் நலலலமலய அறிந்த 
வருமாறு ஒரு யூதைலர அனப்பினா்கா. அந்தை 
யூதை் ககாட்லடயின் வாசல் வலர கபாய்க் 



ககாட்லடலய எவ்வழியாகத் தைாக்கலாம் என்று 
கவனித்தக் வகாண்டிருந்தைா். அந்தை யூதை் 
வருவலதை வபருமானா் அவ்களின் மாமியா் 
ஸபிய்யா நாச்சியா் பா்த்த விட்டா்கா. 
உடகன ககாட்லடயின் காவலராயிருந்தை கவிஞ் 
ஹஸஸாலனக் கூப்பிட்டு, அந்தை யூதைலர 
வவட்டிவிடுமாறு கூறினா்கா. 

ஹஸஸான் ஒரு கநாயாளி. கமிலம் 
அவருலடய இருதையம் பலவீனம் 
அலடந்திருந்தைத. அதைனால், சண்லட நடந்த 
வகாண்டிருப்பலதைக்கூட அவ் காணச் சகிக்க 
மாட்டா். இந்தைக் காரணத்லதை ஸபிய்யா 
நாச்சியாரிடம் வசால்ல, “இவ்கவலலக்ு நான் 
தைுதியுலடயவனாக இருந்தைால் கபா் 
முலனக்ுப் கபாயிருக்கமாட்கடனா?” என்றா். 

உடகன ஸபிய்யா, கூடாரத்தின் கம்ப 
ஒன்லற எடுத்தக்வகாண்டு ககாட்லடலய 
விட்டு வவளிகய வந்த, அந்தை யூதைருலடய 
தைலலலய கநாக்கி ஓ்ங்கி அடித்தைா்கா. அந்தை 
அடியினால் மண்லட உலடந்த ்ககழ விழுந்தைா் 
அந்தை யூதை். 



அதைன்பின், ஸபிய்யா ககாட்லடக்ுா 
வசன்று மாண்ட யூதைருலடய ஆயுதைங்கலள 
எடுத்த வருமாறு ஹஸஸானிடம் கூறினா்கா. 
அவகரா தைமக்ு ஆயுதைம் அவசியம் இல்லல 
என்று கூறி விட்டா். - 

பின்ன் எதிரிகளக்ு அச்சம் 
உண்டாவதைற்காக, அந்தை யூதைருலடய தைலலலய 
வவட்டி, ககாட்லடக்ு வவளிகய எறிந்த 
விடும்படி ஸபிய்யா வசான்னா்கா. 

அதவும் ஹஸலானால் இயலாத 
கபாயிற்று. பிறு ஸபிய்யாகவ அந்தை 
கவலலலயயும் வசய்தைா்கா. 

இந்தை நகழ்ச்சிலயக் கண்டா்கா 
யூதை்கா: ககாட்லடக்ுாளம் பலடகா 
இருப்பதை்க எண்ணி, அலதைக் தைாக்காமல் விட்டு 
விட்டா்கா. 

 



  

 112. “எனக்ு என்ன கட்டலள 
இடுகிி்கா?”
 முற்றுலக வதைாடங்கி பல நாட்கா 
ஆகிவிட்டன. ஆனால் ுலறஷிகா எந்தைப் 
பயலனயும் காணவில்லல. அதைனால் 
ுலறஷியூதை்களிலடகய மனத்தைள்ச்சி 
உண்டாகியத. அவ்களக்ு வர வர நம்பிக்லக 
ுலறந்த வகாண்கட வந்தைத. 

தைவிர, இருபத்த நான்காயிரம் 
வீர்களக்ு உணவு தையாரித்த அளிப்பத மிகவும்
சிரமமாகவும் இருந்தைத. இத்தைலகய 
சந்தை்ப்பத்தில் காலநலலயால் பலமான பயல் 
கிளம்பியத. அதைனால் எதிரிகளின் கூடாரங்கா 
சிலதைந்த கபாயின. அடுப்பின் மீதிருந்தை 
சலமயல் பாத்திரங்கா எல்லாம் உருண்டு 
பரண்டு ்ககழ விழுந்தைன. இதைனாிலம் எதிரிகா 
லதைரியத்லதை இழந்தைன். 



மற்வறாரு நகழ்ச்சி: ுலறஷிகளடன் 
கச்ந்த சண்லடக்ு வந்திருந்தை கத்பான் 
கூட்டத்தைாரில் பிரபலமானவரும் 
மதிப்பமிக்கவருமான நயமுப்ன மஸவூத 
என்பவ் வபருமானா் அவ்களிடம் வந்த, 
“ஆண்டவனலடய தூதைகர, நான் 
மனப்பூ்வமாய் முஸலம் ஆகிவிட்கடன். 
ஆனால், இவ்விஷயம் இதவலர என்னலடய 
கூட்டத்தைாருக்ுத் வதைரியாத. தைாங்கா என்ன 
கட்டலளயிட்டாிலம் அலதை நான் நலறகவற்றத் 
தையாராக இருக்கின்கறன்” என்றா். 

வபருமானா் அவ்கா, “எதிரிகளக்ுா 
பிரிவிலன உண்டாக்ுவலதைத் தைவிர, ஒரு 
மனிதைனால் கவறு என்ன வசய்ய முடியும்?” 
என்று வசான்னா்கா. 

 



  

 113. எதிரிகளிலடகய பிளவு 
உண்டாக்ுதைல்
 கத்பான் கூட்டத்தைாரும், பன ுலறலா 
கூட்டத்தைாரும் வவுகாலமாக நட்பறகவாடு 
இருந்த வந்தைா்கா. 

கத்பான் கூட்டத்தைாரின் தைலலவ் நயம், 
ுலறலா கூட்டத்தைாரிடம் வசன்று தைலலவ்கலள
எல்லாம் அலழத்த, 

“நான் உங்களிடம் ஒரு முக்கியமான 
விஷயத்லதைப் பற்றிக் ககட்கப் கப்கிகறன். 
இப்வபாழுத, நீங்கா என்ன வசய்த 
வகாண்டிருக்கிி்கா என்பலதைப்பற்றி 
சிறிதைளவாவத கயாசித்தீ்களா? நான் 
உங்களலடய பலழய நண்பன்: உங்களலடய 
நலத்லதை விரும்பகிறவன், நான் வசால்ல 
வந்தைலதை வவளிப்பலடயாகக் கூறி விடுகிகறன். 
உங்களலடய நலலலம கவறு 
ுலறஷிகளலடய நலலலம கவறு ுலறஷிகா
மதீனாவில் நலலயாக இருக்கக்கூடியவ்கா 



அல்ல். அவ்களக்ு மதீனாவில் 
பிாலளககளா, வசாத்தக்ககளா எதவுகம 
இல்லல, சில நாட்கா இங்கக இருந்தவிட்டுப் 
பிறு திரும்பிப்கபாய் விடுவா்கா. 
முற்றுலகலய நறுத்தி, ுலறஷிகா 
மக்காவுக்ுத் திரும்பிப் கபாய்விட்டால், பிறு 
நீங்கா தைனியாக முஸலம்கலள எதி்த்த நற்க 
இயிலமா? நீங்களம் முஸலம்களம் ஒகர 
புதியில் இருப்பவ்கா. 
அப்படியிருக்ும்கபாத, நீங்கா எதைற்காக 
முஸலம்களடன் விகராதைத்லதை உண்டாக்கிக் 
வகாாள கவண்டு, உங்களலடய நன்லமலயக் 
கருதி நான் வசால்ிலம் கயாசலனலய, 
ககளங்கா. சண்லட வசய்கதை தீர கவண்டும் 
என்ற எண்ணம் உங்களக்ு இருந்தைால், 
ுலறஷித் தைலலவ்கா சிலலர உங்களிடம் 
பிலணயாக லவக்ுமாறு ககளங்கா. 
சண்லடலயக் கலடசி வலர நடத்தைாவிடில், 
அந்தைத் தைலலவ்கலள விட முடியாத என்று 
வசால்ல விடுங்கா. அவ்வாறு அவ்கா 
வசய்தைால், உங்கலளக் லகவிட்டு அவ்கா 
ஒடமாட்டா்கா” என்று கூறினா்கா. 

கமகல கண்டவாறு நயம் கூறிய 
வசாற்கா, யூதை்களலடய உாளத்தில் நன்ு 



பதிந்தைன. அவருலடய கயாசலனப்படிகய 
நடத்தை கவண்டும் என அவ்கா 
தீ்மானித்தைா்கா. 

 



  

 114. எதிரிகளிலடகய ுழப்பம்
 ுலறஷிகா இருக்ும் இடத்தக்ு 
கத்பான் கூட்டத்தைாரின் தைலலவ் நயம் வசன்று 
அபூஸுப்யான் முதைலான தைலலவ்கலள எல்லாம்
அலழத்த: 

“கநற்று இரவு எனக்ு இரகசியமான 
வசய்தி ஒன்று கிலடத்தைத. நான் உங்களலடய 
பலழய நண்பன், உங்களலடய நன்லமலய 
விரும்பகிறவன். ஆலகயால் உங்களிடம் 
வசால்லாமலருக்க என் மனம் இடம் 
வகாடுக்கவில்லல. நீங்கா ஏமாந்த 
விடக்கூடாத. முன்ப பனூ ுலறலா கூட்டத்தைா்,
முஹம்மதடன் உடன்படிக்லக வசய்த 
வகாண்டிருந்தைா்கா அல்லவா? அந்தை 
உடன்படிக்லகக்ு விகராதைமாகத் தைாகன 
இப்வபாழுத இந்தைச் சண்லடயில் 
கச்ந்திருக்கிறா்கா? அவ்வாறு மாறியலதைப் 
பற்றி ுலறலா கூட்டத்தைா் அச்சமுற்று, 
முஹம்மத அவ்களிடம் ஒரு கசதி 
இரகசியமாகச் வசால்ல அனப்பியுாளா்கா. 



அதைாவத “முன்ன் நாங்கா வசய்த 
வகாண்ட உடன்படிக்லகலய மீறி, நடந்த 
வகாண்டதைற்காக மிகவும் வருந்தகிகறாம். 
மறுபடியும், உங்களடன் பத உடன்படிக்லக 
வசய்தவகாாள விரும்பகிகறாம். எங்கா மீத 
உங்களக்ு நம்பிக்லக உண்டாவதைற்காக, 
ுலறஷிகளிலருந்தம், கத்பான் 
கூட்டத்திலருந்தம் சில தைலலவ்கலள 
உங்களிடம் ஒப்பலடத்த விடுகிகறாம்; 
அதைன்பின், நாம் இரு கூட்டத்தைாரும் இலணந்த, 
அவ்களடன் சண்லட வசய்த அவ்கலளத் 
தரத்தி விடுகவாம். அவ்வாறு நாம் 
வசய்யாவிடில், அவ்கா மதீனாலவயும், 
்ற்றுப்பறங்கலளயும் லகப்பற்றி விடுவா்கா. 
இதகவ அந்தை இரகசியச் வசய்தி” என்று 
இவ்வாறு கூறி முடித்தைா் நயம். 

அவ் கூறிய கமற்கண்ட வசய்தி 
ுலறஷிகளக்ுக் கலக்கத்லதை உண்டாக்கியத. 

  *** 

 



 நயம் கத்பான் கூட்டத்தைாரிடம் வசன்று 
அவ்களிடமும் கமற்கண்டவாறு கூறினா். 
அவ்களம் கலங்கி விட்டன். 

  *** 

 

 கத்பான் கூட்டத்தின் தைலலவரான நயம், 
பனாுலறலா கூட்டத்தைா், ுலறஷி 
கூட்டத்தைா், கத்பான் கூட்டத்தைா் 
ஆகிகயாரிலடகய வசன்று, சாத்யமாகப் கபசி, 
அவ்களிலடகய பிளவு உண்டாக்க முயன்றா். 

 



  

 115. கூட்டத்தில் பிளவு 
உண்டாகிவிட்டத
 ுலறஷிகளம், கத்பான் கூட்டத்தினரும் 
கூடி ஆகலாசித்தைா்கா. 

அபஜஹிலன் மகன் இக்ரிமாலவயும் 
இன்னம் கவறு சிலலரயும் பனூ ுலறலா 
கூட்டத்தைாரிடம் தூத அனப்பினா்கா. 

“இங்கக எங்களலடய ஒட்டகங்களம் 
ுதிலரகளம் தன்பற்றுக் வகாண்டிருக்கின்றன. 
ஆலகயால், நாலளக் காலலயில் நாம் 
அலனவரும் ஒன்று கச்ந்த கபா் வசய்த ஒரு 
முடிவுக்ு வந்தவிடுகவாம்” இவ்வாறு தூத 
வந்தை இக்ரிமா கூறினா். 

அதைற்ு, பனூ ுலறலா கூட்டத்தின் 
தைலலவ்கா, “நாலள எங்களக்ு ஓ்ய்வு நாா. 
நாங்கா ஒரு கவலலயும் வசய்ய மாட்கடாம். 



அதவும் தைவிர, நீங்கா உங்களலடய 
தைலலவ்களில் சிலலர எங்களிடம் பிலணயாக 
ஒப்பவித்தைால் ஒழிய நாங்கா சண்லட வசய்ய 
முடியாத. ஏவனனில் நாங்கா தைனியாக நன்று, 
சண்லட வசய்யுமாறு எங்கலள விட்டுவிட்டு, 
நீங்கா உங்கா நாட்டுக்ு 
ஒடிப்கபாய்விடுவீ்ககளா என்று சந்கதைகம் 
எங்களக்ு ஏற்பட்டிருக்கிறத” என்று 
கூறினா்கா. 

அவ்கா அவ்வாறு கூறியதம், 
ுலறஷிகளம், கத்பாா கூட்டத்தைாரும் நயம் 
வந்த, தைங்களிடம் கூறியலவ அலனத்தம் 
உண்லமகய என உறுதிப்படுத்திக் வகாண்டன். 

பின்ன், அவ்களிடம், “எங்கா 
தைலலவ்களில் யாலரயும் உங்களிடம் தைாங்கா 
பிலணயாக ஒப்பவிக்க இயலாத. ஆனால், 
அவசியம் சண்லட வசய்ய கவண்டும் என்ற 
எண்ணம் உங்களக்ு இருந்தைால், நாலளகய 
நடத்தி விடுகவாம்” என்றன் ுலறஷிகா. 

“ளங்களக்ுத் திருப்தி ஏற்படாதை 
வலரயில், நாங்கா உங்களடன் கச்ந்த சண்லட



வசய்ய முடியாத” என்று கூறிவிட்டன் 
பனுலறலா கூட்டத்தின். 

இதிலருந்த அவ்களக்ுா பிளவு 
உண்டாக்கி விட்டத. 

 



  

 116. எதிரிகா வந்தை வழிகய 
வசன்றன்
 ஆபூஸீப்யான், ுலறஷிகலள எல்லாம் 
அலழத்த: 

“நம்முலடய நாட்லடவிட்டு நாம் 
அலனவரும் இங்ு வந்த, க்டட நலலயில் 
இருக்கிகறாம். நம்முலடய பலடகளம், 
ஒட்டகங்களம், ுதிலரகளம் நலவலடந்த 
வகாண்டிருக்கின்றன. தைவிர. பயலன் ககாத்தைால் 
நாம் அடுப்பப் பற்ற லவக்கவும், நம்முலடய 
உணலவத் தையாரித்தக் வகாாளவும் 
முடியவில்லல. இந்தை நலலலமயில் நாம் இங்ு 
தைாமதிப்பத சரியல்ல” என்று கூறி, ஒட்டகத்தில் 
ஏறி அவ் பறப்பட்டு விட்டா். 

அதைன் பின்ன், ுலறஷிகா எல்கலாரும் 
அவலரப் பின்வதைாட்ந்த கபாய்விட்டா்கா. 



ுலறஷிகளடன் வந்தை கூட்டத்தினரும் 
அவ்கலளப் பின்வதைாட்ந்த வசல்லலானா்கா.

மதீனாலவச் ்ற்றிிலம் கவிந்த 
வகாண்டிருந்தை யுத்தை கமகமானத இருபத்த 
இரண்டு நாட்களக்ுப் பிறு ுலலந்த விட்டத

  *** 

 

 இந்தைச் சண்லடயில் முஸலம்களக்ு 
உயி்ச்கசதைம் மிகவும் ுலறவுதைான். ஆனால் 
அவ்களக்ுப் பாலமாகவும் ஒளஸ 
ுடும்பத்தைாரின் தைலலவராகவும் இருந்தை ஸஅத்-
இப்ன-மு-ஆத் என்பவ் பலத்தை காயமுற்றா். 

 



  

 117. கதைால்வியும் தைண்டலனயும்
 அகழ்ச் சண்லட முடிவானதம், பலடகா
ஆயுதைங்கலளக் ்ககழ லவக்காமல் பன ுலறலா 
கூட்டத்தைா் வசிக்ும் இடத்தக்ுச் வசல்ிலமாறு 
வபருமானா் அவ்கா உத்தைர விட்டா்கா. 

அவ்கா சமாதைானத்தக்ு 
வருவதைாயிருந்தைால், கபாதிய காரணத்லதைக் 
வகாண்டு அவ்களடன் சமாதைானம் வசய்த 
வகாாள கவண்டும் என்ற எண்ணத்கதைாடுதைான் 
அங்ு வசன்றா்கா. 

ஆனால், யூதை்கா சண்லட வசய்வத 
என்கற தீ்மானித்த விட்டன். 

அ்ல அவ்கா முஸலம் பலடகளக்ு 
முன், யூதை்களின் ககாட்லடக்ு அருகில் 
வசன்றகபாத, வபருமானா் அவ்கலள யூதை்கா 
பகிரங்கமாக நந்தைலன வசய்தைா்கா. 



அவ்களலடய ககாட்லடகா முற்றுலக
இடப்பட்டன. 

ஒரு மாதைம் வலர முற்றுலக நீடித்தைத. 

இறுதியில், யூதை்கா பணிந்த, ஸஅத்-
இப்ன-முஆத் ஏற்படுத்தம் நபந்தைலனகலள 
ஏற்பதைாக ஒப்பக்வகாண்டன். 

ுலறலா கூட்டத்தைாருக்ும் ஸஅத் 
ுடும்பத்தக்ும் வவு காலமாக நட்ப இருந்த 
வந்தைத. அலதைக் கருதி, தைங்களக்ுச் சாதைகம் 
வசய்வா் என்ற எண்ணத்தில், அவ்கா 
ஏற்படுத்தம் நபந்தைலனலய ஒப்பக் 
வகாாவதைற்ு முன்வந்தைன். 

மிகவும் வநருக்கடியான சந்தை்ப்பத்தில் 
யூதை்கா தகராகம் வசய்தைத ஸஅத் அவ்களக்ு 
அளவற்ற வருத்தைத்லதை அளித்தைத. 

ஸஅத் அவ்கா யூதை்களலடய கவதைக் 
கட்டலள அனசரித்தத் தீ்ப்பளித்தைா்கா. 
வபருமானா் அவ்களம் அதைற்ு 
சம்மதித்தைா்கா. 



ஸஅத் வழங்கிய தீ்ப்ப: 

1. சண்லட வசய்வதைற்ுச் சக்தியுாள 
ஆண்களக்ு மரண தைண்டலன 

2. வபண்கா, பிாலளகளக்ுச் சிலற 
தைண்டலன 

3. வபாருாகா பறிமுதைல் 
வசய்யப்படகவண்டும். 

வபருமானா் அவ்களின் தீ்ப்பின்படி 
நடப்பதைற்ு யூதை்கா சம்மதித்திருந்தைால், 
முன்ன் பனந்ல் கூட்டத்தைாருக்ுச் வசய்தை 
தீ்மானப்படிகய வசய்திருப்பா்கா. 

(யூதை்களலடய கவதைமான வதைளராத்தில்,
பலகவ்களிடம் எவ்வாறு நடந்த 
வகாாளகவண்டும் என கூறப்பட்டுாளகதைா 
அவ்வாகற ஸஅத் தீ்மானித்தைா்). 

யூதை்களில் நானூறு கப்கா 
வகால்லப்பட்டன். ககாட்லட மதில் மீத 
இருந்த ஒரு வபரிய கல்லல, ஒரு முஸலம் மீத 



கபாட்டுக் வகான்றதைற்காக ஒரு வபண்்ம் 
வகால்லப்பட்டாா. 

அடுத்த, வகால்லப்பட்டவ்களில் 
பனூந்ல் கூட்டத்தின் தைலலவ் ஹயய்-இப்ன-
அக்தைப் ஒருவ். முஸலம்களடன் ஏற்பட்டிருந்தை 
உடன்படிக்லகக்ு மாறாக, வநருக்கடியான 
சந்தை்ப்பத்தில் அவ்கலளக் லகவிட்டு 
அவ்களக்ு விகராதைமாகச் சண்லட 
வசய்யுமாறு பன ுலறலா கூட்டத்தைாலரத் 
தூண்டியவ் அவகர. அலதைத் தைவிர அவருலடய 
கூட்டத்தைாருடன் மதீனாலவ விட்டு வவளிகயறி, 
லகபருக்ுக் கபாும்கபாத, வபருமானா் 
அவ்களக்ு விகராதைமாக ஒருவருக்ும் உதைவி 
பரிவதில்லல என்பதைாக ஆண்டவன் 
சாட்சியாகக் ுறிப்பிட்டு உடன்படிக்லக 
வசய்திருந்தைா். 

(உடன்படிக்லகயின்படி அவ் நடந்த 
வகாாளவில்லல என்பலதை முன் நகழ்ச்சிகா 
எடுத்தக் காட்டும்). 

அவலரக் வகால்வதைற்காகக் வகாண்டு 
வந்த நறுத்தியகபாத தைம் ுற்றத்லதை உண்ந்த, 
வபருமானா் அவ்களிடம், “ஆண்டவன் கபரில்



சத்தியமாகச் வசால்ிலகிகறன் உங்களடன் ஏன் 
விகராதைம் வசய்த வகாண்கடன் என்பலதைப்பற்றி 
எனக்ு வருத்தைம் இல்லல. ஆனால், 
ஆண்டவலன விட்டு எவன் விலுகிறாகனா, 
அவலன ஆண்டவனம் லகவிடுகிறான் என்ற 
உண்லமலய இப்வபாழுத அறிந்த 
வகாண்கடன்” என்றா். 

  *** 

 

 ஹிஜர ் ந்தைாவத, ஆறாவத வருட 
மத்தியில், சில சிறிய சண்லடகா நகழ்ந்தைன. 

முன்ன், முஸலம்களில் பத்தப் கபலர 
வஞசித்தக் கூட்டிக்வகாண்டு கபாய் ரஜீஅ 
என்னம் இடத்தில் அவ்கலளக் வகாலல வசய்தை
கூட்டத்தைாலரத் தைண்டிப்பதைற்காகப் வபருமானா்
அவ்கா கதைாழ்களடன் அங்கக வசன்றா்கா. 

அவ்கா வருவலதை அறிந்தை 
அக்கூட்டத்தைா் அருகில் இருந்தை மலலயில் 
கபாய் ஒளிந்த வகாண்டா்கா. 



முஸலம்கா வகாலல வசய்யப்பட்ட 
இடத்தில் வபருமானா் அவ்கா தைங்கியிருந்த, 
அவ்களக்காக ஆண்டவனிடம் கவண்டுதைல் 
வசய்தவிட்டுத் திரும்பி விட்டா்கா. 

 



  

 118. கருலண மிுந்தை உாளம்
 நபி வபருமானா், பலகவ்களிடத்தில் 
எத்தைலகய கருலண காட்டினா்கா என்பலதை பல
நகழ்ச்சிகா மூலம் அறியலாம். 

முஸலம்களக்ும் பனஹனிப் 
ககாத்திரத்தைாருக்ும் நகழ்ந்தை சிறிய சண்லடயில் 
அக்கூட்டத் தைலலவ் தமாமா என்பத 
முஸலம்களிடம் சிலறப்பட்டா். 

வபருமானா் அவ்களின் 
முன்னிலலயில் தமாமாலவக் வகாண்டு வந்த 
நறுத்தினா்கா. “உம்லம எவ்வாறு நடத்தை 
கவண்டும்?" என்று அவரிடம் ககட்கப்பட்ட 
கபாத அவ்: 

“நீங்கா என்லனக் வகான்று விடுவதைால், 
முஸலம்கலளக் வகாலல வசய்தை ஒருவலனக் 
வகான்றதைாும். ஆனால், என் மீத இரக்கம் 
காட்டினால் அதைற்காக நன்றியறிதைல் உாள 
ஒருவன் மீத கருலண காட்டியதைாும்” என்றா். 



வபருமானா் அவ்கா, உடகன அவலர 
விடுவிக்ும்படி உத்தைர விட்டா்கா. 

உடகன தமாமா அருகில் இருந்தை 
ஊற்றில் ுளித்த விட்டுப் வபருமானா் 
அவ்களிடம் வந்த, 

“ஆண்டவன் மீத சத்தியமாகச் 
வசால்ிலகிகறன். கநற்றுவலர நான் உங்கலள 
வவறுத்தைலதைப்கபால் இவ்வுலகில் கவறு 
எவலரயும் வவறுத்தைதில்லல. ஆனால் இன்கறா 
உங்களலடய முகத்லதைப் கபால் அவ்வளவு ஒளி
மிுந்தைதைாக கவறு எதவும் எனக்ுத் 
கதைான்றவில்லல. மற்றும், உங்களலடய 
மா்க்கத்லதை வவறுத்தைலதைப்கபால் கவறு 
எலதையும் வவறுக்கவில்லல. ஆனால் இன்கறா 
எனக்ு அலதை விடச் சிறந்தைத கவறு எதவும் 
இல்லல” என்று கூறி இஸலாத்லதைத் தைழுவினா்.

அதைன் பின்ன், தமாமா மதீனாவிலருந்த
கநராக மக்காவிற்ுப் lgu]60RIHDjf6fffff, 

ுலறஷிகா அவலரக் கண்டதம், “நீ் 
என்ன மதைம் தைவறியவ் ஆகிவிட்டீகர?” என்று 
ககட்டன். 



ஆதைற்ு அவ், “நான் மதைத்தில் 
தைவறவில்லல; ஆண்டவனலடய தூதைரின் 
மா்க்கத்லதைத் தைழுவி இருக்கிகறன்” என்று பதில்
அளித்தைா். 

தமாமா வாழ்ந்த வந்தை யமாமா 
மாகாணத்திலருந்கதை மக்காவுக்ுக் ககாதலம 
கபாய்க்வகாண்டிருந்தைத. 

அவ் முஸலமானதம், வபருமானா் 
அவ்களலடய உத்தைரவு இல்லாமல், 
இஸலாத்தின் விகராதிகளான மக்கா 
ுலறஷிகளக்ுக் ககாதலம அனப்ப இயலாத 
என்று கூறி, அலதை நறுத்திவிட்டா். அதைனால், 
ுலறஷிகா மிுந்தை க்டடத்தக்ு 
உாளானா்கா. தைங்களக்ுக் ககாதலம 
அனப்பமாறு தமாமாவுக்ு கட்டலளயிட 
கவண்டும் என வபருமானா் அவ்கலள 
மிகவும் கவண்டிக் வகாண்டன். 

கடுலமயான பலகவ்களின் 
கவண்டுககாலள, கருலண மிக்க வபருமானா் 
அவ்கா மறுக்காமல், தமாமாவுக்ுச் வசால்ல 
அனப்பினா்கா. வழக்கம்கபால் அவ்களக்ுக்
ககாதலம கிலடத்தைத. 



ுலறவிகளக்ு எவ்வளவு தைலய 
காட்டினாிலம் அவ்ககளா பலகலமலயக் 
லகவிடுவதைாக இல்லல. 

 



  

 119. உண்லமயும் நாணயமும் 
உாளவ்
 வபருமானா் அவ்களின் மருமகன் 
அபல் ஆஸ அப்வபாழுதம் முஸலமாகாமல் 
இருந்தைா். 

பத்ருப் கபாரின்கபாத 
சிலறப்படுத்தைப்பட்ட ுலறஷிகளில் அபல் 
ஆஸூம் ஒருவ். அவருலடய மலனவியும் 
வபருமானா் அவ்களின் மகளமான 
ஸலதனலட மதீனாவுக்ு அனப்பி 
லவக்ககவண்டும் என்ற நபந்தைலனயின்மீத 
அபல் ஆஸ விடுதைலல வசய்யப்பட்டா். 

அகழ்ச் சண்லட நலடவபற்ற சிறித 
காலத்தக்ுப் பின்ன், அபல்.ஆஸ 
வியாபாரத்தக்காக ஷாம் கதைசத்தக்ுச் வசன்று, 
அங்கிருந்த அதிகமான வபாருாகளடன் 
திரும்பி வந்தைா். 



அப்வபாழுத முஸலம்களில் சில், 
அபல் ஆஸ மற்றும் அவலரச் 
கச்ந்தைவ்கலளயும் சூழ்ந்த, சரக்ுகலளக் 
லகப்பற்றி, தைங்களக்ுா பங்கிட்டுக் 
வகாண்டன். 

அபல் ஆஸ, வபருமானா் அவ்களிடம் 
வந்த, ுலறஷிகா நம்பிக்லகயாகத் தைம்மிடம் 
விற்பலனக்காகக் வகாடுத்திருப்பதைாகவும், 
அவற்லறத் திரும்பத் தைம்மிடம் தைரகவண்டும் 
என்றும் கவண்டித் வகாண்டா். 

உடகன வபருமானா் அவ்கா 
சரக்ுகலள அவரிடம் திருப்பிக் வகாடுத்த 
விடுமாறு கட்டலளயிட்டா்கா. அவ்வாகற, 
அலவ யாவும் அவரிடம் திருப்பிக் 
வகாடுக்கப்பட்டன. 

வபருமானா் அவ்களின் கருலண, 
அபல் ஆஸன் உாளத்லதை மிகவும் வநகிழச் 
வசய்தவிட்டத. 

அபல்.ஆஸ மக்காவுக்ுச் வசன்று 
சரக்ுகலள எல்லாம் உரியவ்களிடம் 
கச்ப்பித்தைா். பின்ன், “ுலறஷிககள! 



உங்களலடய சரக்ுகா ஏதைாவத திருப்பித் 
தைரப்படாமல் என்னிடம் உாளனவா?” என்று 
ககட்டா். 

“சரக்ுகா எதவும் பாக்கி இல்லல; நீ் 
உண்லமயானவ்; கந்லம மிக்கவ் என்பலதை 
அறிகிகறாம். ஆண்டவன் உமக்ுத் தைுந்தை பரி் 
வழங்ுவான் என்று அவ்கா மகிழ்கவாடு 
வசான்னா்கா. 

“நான் முன்னகர இஸலாத்லதைத் 
தைழுவியிருப்கபன். ஆனால், உங்களலடய 
சரக்ுகலள அபகரிப்பதைற்காககவ நான் 
அவ்வாறு வசய்கதைன் என நீங்கா 
சந்கதைகப்படுவீ்கா. ஆதைலால், அல்லாஹ்லவத் 
தைவிர கவறு இலறவன் இல்லல; நபி அவ்கா 
ஆண்டவனலடய தூதை் என நான் உறுதி 
கூறுகிகறன்” என்று வசால்ல இஸலாத்லதைத் 
தைழுவினா் அபல் ஆஸ. 

 



  

 120. ஆதைரவற்றவருக்ு ஆறுதைல் 
அளித்தைல்
 ஹிஜர ் ந்தைாவத வருடத்தில் 
வபருமானா் அவ்கா, லஸனப் அவ்கலள 
திருமணம் வசய்த வகாண்டா்கா. 

இந்தைத் திருமணத்லதை ஏன் வசய்த 
வகாண்டா்கா என்றால், 

லஸத் என்பவ் முன்ன் 
அடிலமயாயிருந்த பின்ன், வபருமானா் 
அவ்களால் விடுதைலல வபற்று, அவ்களலடய 
உண்லமத் வதைாண்டராககவ வாழ்ந்தைா். 
அவருக்ு வபருமானா், தைங்களலடய மாமி 
மகளான லலனலப ுலறஷிகளின் 
ஆட்கசபலணகளக்ு மாறாக, இஸலாமிய 
சககாதைரத்தவத்லதை அனசரித்தத் திருமணம் 
வசய்த வகாடுத்தைா்கா. 



அந்தைப் வபண்மணியும் வபருமானா் 
அவ்களின் கட்டலளக்ு இணங்கி லஸலதை 
மணம் பரிந்த வகாண்டா். 

ஆனால் ஸலதத்-லலனப் இருவரின் 
இல்வாழ்க்லகயானத ஒற்றுலம இல்லாமல் 
கபாககவ, இருவரும் விவாகரத்தச் வசய்த 
வகாண்டன். 

ஆதைரவற்ற நலலயில் இருந்தை அந்தைப் 
வபண்மணி ுலறஷிகளின் பழிச் வசாற்களால், 
மனச் கசா்வுற்றிருந்தைா். கமிலம், வபருமானா் 
அவ்களின் வநருங்கிய உறவாகவும் இருந்தைா். 
அவருக்ு ஆறுதைல் அளிக்ும் வபாருட்கட 
வபருமானா் அவ்கா, அவலரத் திருமணம் 
வசய்த வகாண்டா்கா. 

 



  

 121. பிறந்தை மண்லணக் காண 
ஆவல்
 யூதை்கா, முனாபிக்ுகா, ுலறஷிகா 
மற்று அகரபியாவிிலாள கூட்டத்தைா் 
அலனவருகம இஸலாத்லதை ஒடுக்ுவதைற்காக 
கநரடியாகவும், மலறமுகமாகவும் வசய்தை 
சூழ்ச்சிகா, சண்லடகா எதவுகம 
பலக்கவில்லல. ஆனால் மாறாக, அதைன் பலம் 
அதிகரித்த, வள்ச்சி அலடந்தைத. 

ுலறஷிகளின் கடுலமயான எதி்ப்பின் 
காரணமாக முஸலம்கா மக்காவுக்ுப் கபாக 
இயலாமல் இருந்தைத. 

பனிதை யாத்திலரயாக மக்காவுக்ு 
வருபவ்கலளத் தைடுப்பதைற்ுக் ுலறஷிகளக்ு 
அதிகாரம் இல்லல. எனினம், முஸலம்கா 
மக்காவுக்ு வரவிடாமல் ுலறஷிகா தைடுத்த 
வந்தைன். 



யாத்திலரக் காலம் அண்லமயில் 
இருந்தைதைாிலம், பலகவ்கா மதீனாலவத் 
தைாக்கக்கூடும் என்ற அச்சம் இல்லாதிருந்தைதைாிலம்
பனிதைப் பயணத்தக்காகப் வபருமானா் 
அவ்கா மக்காவுக்ு பறப்பட எண்ணினா்கா. 

முஹாஜ்களக்ும் தைங்கா 
பிறப்பிடமான மக்காவிலருந்த மதீனாவுக்ு 
வந்த, ஆறாண்டுகா ஆய்விட்டலமயால், 
மக்காலவ, காணகவண்டும் என்ற ஆவல் 
மிுதியாயிற்று. கமிலம், அவ்களில் 
பலருலடய மலனவி, மக்கா மக்காவிகலகய 
இருந்தைன. அவ்கலளக் காணகவண்டும் என்ற 
ஆ்வம் அதிகரித்தைத. 

மக்காவில் இருந்தைகபாத, அளவற்ற 
தன்பங்களக்ு ஆளான பிலால் அவ்கா, 
மக்காவின் நலனவு எழுந்தைகபாத கண்கலங்கி, 
“அந்கதைா! நான் மக்காவில் ஓ்் இரவாயினம் 
தைங்கி மகிழும் நாா எப்கபாத வருகமா? அங்கக 
உாள நறுமணப் வபாருாகா எனக்ுக் 
கிட்டுகமா? ஊற்றுகளில் இறங்கி மகிழவும், 
கபரச்ச மரங்கலளக் கா்ம் வாய்ப்பம் 
எப்கபாத வருகமா?” என்னம் கருத்தாள 
அரபிக் கவிலதைலயப் பாடிக் வகாண்டிருப்பா். 



இபராஹம்நபி அவ்கா பன் 
ந்மானமாகத் திகழும் கஃபாலவ யாத்திலரக் 
காலத்தில் அகரபிய்கா அலனவரும் வந்த 
தைரிசிப்பா்கா. 

ுறிப்பிட்ட அந்தை நான்ு மாதைங்களில் 
சண்லடச் சச்சரவுகலள விடுவித்தச் 
சககாதைரலரப் கபாலக் கூடுவா்கா. 

வபருமானா் அவ்களம் மக்காவுக்ுா 
யாத்திலர வசன்று, கஃபாலவச் ்ற்று வந்த 
வகாண்டிருப்பதைாகக் கனவு கண்டா்கா. 
அவ்வாகற மக்காவுக்ுப் பறப்படத் 
தீ்மானித்தைா்கா. 

 



  

 122. வருலகயும் எதி்ப்பம்
 பனிதைத் தைலத்லதை வழிபடச் 
வசல்ிலம்கபாத பலகலம உண்வுகா 
கதைான்றாமல் இருப்பதைற்காகவும், தைங்களிடம் 
ுலறஷிகா சந்கதைகம் வகாாளாமல் 
இருப்பதைற்காகவும் ஆயுதைங்கலள வவளியில் 
எடுக்காமல் முஸலம்கா பறப்பட்டா்கா. 

வாாகலள உலறயில் கபாட்டு லவத்தக் 
வகாாளமாறு வபருமானா் அவ்கா 
வசால்லயிருந்தைா்கா. 

வபருமானா் அவ்ககளாடு 
முஹாஜ்களம், அன்ஸாரிகளம் வமாத்தைம் 
ஆயிரத்த நானூறு கப் வசன்றா்கா. 
ு்பானிக்காக ஒட்டகங்கலளயும் ஒட்டிச் 
வசன்றா்கா. 

முன்வனச்சரிக்லகயாக, ுலறஷிகளின் 
எண்ணத்லதை அறிந்த வருவதைற்காக 



முன்கூட்டிகய ஒருவலர வபருமானா் அவ்கா 
அனப்பி லவத்தைா்கா. 

வபருமானா் அவ்கா தைங்கா 
கூட்டத்தைாருடன் உஸபான் என்னம் இடத்தக்ு 
வந்த கச்ந்தைன். 

ுலறஷிகளம் இதைர்களம் ஒன்று கூடி, 
“வபருமானா் அவ்கா மக்காவுக்ுா நுலழய 
அனமதிக்க இயலாத” எனக் கூறியதைாக அந்தைத் 
தூதை் திரும்பி வந்த வதைரிவித்தைா். 

ுலறஷிகா, ்ற்றுப் பறத்தில் 
உாளவ்கலள எல்லாம் திரட்டிக்வகாண்டு, 
வபருமானா் அவ்கலள நுலழய விடாமல் 
தைடுப்பதைற்காக, மக்காவுக்ு வவளிகய 
ஆயுதைபாணிகளாக 
எதி்பா்த்தக்வகாண்டிருந்தைா்கா. 

 



  

 123. தூதை் வகாண்டு வந்தை வசய்தி
 வபருமானா் அவ்கா, மக்காவுக்ு 
இருபத்லதைந்த லமல் வதைாலலவிிலாள 
ஹலதைபிய்யா என்ற இடத்தில் தைங்கா 
கூட்டத்தைாருடன் தைங்கினா்கா. 

அங்கக ஒகர ஒரு சிறிய கிணறு மட்டுகம 
இருந்தைத. அதிிலம் நீ் இல்லாமல் 
வறண்டிருந்தைத. 

வபருமானாரின் காலடிபட்ட சிறப்பால், 
எல்கலாருக்ும் கபாதமான தைண்ணி, அந்தைக் 
கிணற்றிலருந்த வபாங்கியத. 

மக்காவில் இருந்தை ுலா ககாத்திரத்தைா் 
அப்வபாழுத இஸலாத்லதை தைழுவவில்லல. 
எனினம் அவ்கா முஸலம்களடன் 
நட்படகனகய இருந்தைா்கா. 

இஸலாத்தக்ு விகராதைமாக 
ுலறஷிகளம் மற்றவ்களம் வசய்யும் 



சூழ்ச்சிகலள ுலா ககாத்திரத்தைா் அவ்வப்கபாத
முஸலம்களக்ு அறிவித்தக் 
வகாண்டிருந்தைா்கா. 

வபருமானா் அவ்கா மக்காவுக்ு 
அருகில் வந்திருக்ும் வசய்தி அறிந்தை ுலா 
கூட்டத்தின் தைலலவ் பலதைிலப்ன வ்ன் 
வபருமானா் அவ்களிடம் வசன்று 
“ுலறஷிகா பலட திரண்டு உங்களக்ு எதிராக
வந்த வகாண்டிருக்கின்றன். கஃபாவுக்ுத் 
உங்கலள நுலழய விடாமல் அவ்கா 
தைடுப்பா்கா” என்று வதைரிவித்தைா். 

அதைற்ுப் வபருமானா் “நாங்கா 
உம்ராவுக்காக வந்திருக்கிகறாகம அன்றி, 
சண்லட வசய்யும் கநாக்கத்கதைாடு வரவில்லல. 
சண்லடயானத ுலறஷிகலள 
விழுங்கிவிட்டத. அதைனால் அவ்களக்ுப் 
வபருத்தை ந்டடமும் ஏற்பட்டத. என்லனயும், 
அரபகலளயும் எங்கா வழியாக கபாகவிட்டால் 
இவ்களக்ு என்ன இழப்ப வந்தவிடும்? 
என்லனக் வகான்றுவிடுவத அவ்கா விருப்பம்;
ஆனால் எனக்ு இலறவன் வவற்றிலயக் 
வகாடுத்தைால் இவ்ககள அணி அணியாக 
இஸலாத்தக்ு வருவா்கா. இலறவன் மீத 



சத்தியமாகச் வசால்ிலகிகறன். அவன் ான்னிடம் 
ஒப்பலடத்திருக்ும் இப்பணியில் வவற்றி 
வபறும் வலர அல்லத நான் அழியும் வலர 
ஒயமாட்கடன் என்றா்கா. 

அலதைக் ககட்ட பலதைல், ுலறஷிகளிடம் 
வசன்று “நாா முஹம்மதிடமிருந்த தூத 
வந்திருக்கிகறன். நீங்கா அனமதித்தைால் 
வதைரிவிக்கிகறன்” என்றா். 

சில விஷமிகா, “தூதச் வசய்தி எதவும் 
எங்களக்ுத் கதைலவ இல்லல” என்று கூறி 
விட்டன். 

அறிவுலடகயா் சில், “அந்தைச் 
வசய்திலய வதைரிவிக்ும்படி" ககட்டுக் 
வகாண்டா்கா. 

தூத வந்தை பலதைல், வபருமானா் 
அவ்கா கூறியவற்லற அவ்களிடம் 
விவரமாகச் வசான்னா். 

அதைன்பின், ுலறஷிகளின் பிரமுக் 
உ்வத்தப்ன மஸஊத் என்பவ், “ுலறஷிககள!



நான் உங்களக்வகல்லாம் தைந்லதைலயப் 
கபான்றவன்; என்னிடம் உங்களக்ு எத்தைலகய 
சந்கதைகமும் இல்லல அல்லவா. நீங்கா எனக்ு 
அனமதி அளித்தைால், நான் கபாய் முடிவு 

வசய்த வருகிகறன். முஹம்மத 
நயானமான நபந்தைலனகலளகய வசால்ல 
அனப்பியுாளா்” என்று கூறினா். 

பிறு, ுலறஷிகளின் அனமதி வபற்று, 
உ்வத் வபருமானா் அவ்களிடம் வசன்று, 
ுலறஷிகளின் கட்சிலய எடுத்தக் கூறிவிட்டு 
இறுதியில், உங்களலடய இனத்தைாராகிய 
ுலறஷிகலள அழிப்பதைற்காககவ, நீங்கா 
இப்வபாழுத கூட்டத்கதைாடு வந்திருக்கிி்கா 
கபாலருக்கிறத. ுலறஷிகா ஆயுதைபாணிகளாக 
வந்த வகாண்டிருக்கின்றன். அவ்கலளத் 
தைடுப்பதைற்ு உங்கா கூட்டத்தினருக்ு 
வலலமயில்லல. இவ்கா எல்கலாரும் 
உங்கலளக் லகவிட்டுவிட்டு, தூசிலயப் கபால் 
பறந்த கபாும்படிச் வசய்த விடுகவாம்” என 
சற்றுக் கடுலமயாகக் கூறினா். 

அலதைக் ககட்டதம் ஹல்ரத் 
அபூபக்கருக்ு மிுந்தை ககாபம் உண்டாயிற்று. 



உ்வத்லதை மிகவும் வன்லமயாகக் கண்டித்த, 
“நாங்கா நாயகம் (ஸல்) அவ்கலளக் லகவிட்டு 
ஓ்டிவிடுகவாம் என்றா, நீ் நலனக்கிி்” என்று 
ககட்டா்கா. 

உ்வத் உடகன, “அவ் யா்?” என்று 
ககட்டா். 

“அபூபக்க்” என்று வபருமானா் 
பதிலளித்தைா்கா. 

“அவருலடய கடுலமயான வசாற்களக்ு
நான் தைக்க பதில் வசால்லயிருப்கபன். ஆனால், 
முன்ன், அவ் எனக்ுச் வசய்தை ஓ்் உதைவிக்காகக் 
கடலமப்பட்டிருக்கிகறன்; இப்கபாத அந்தைக் 
கடப்பாடு தீ்ந்தவிட்டத” என்றா் உ்வத். 

இறுதியில், எவ்விதை முடிவும் இல்லாமல்,
உ்வத் ுலறஷிகளிடம் திரும்பிச் வசன்றா். 

வபருமானா் அவ்களிடம் கதைாழ்கா 
லவத்திருக்ும் அளவற்ற அன்பம் வி்வாசமும் 
அவருக்ு வியப்லப உண்டாக்கிற்று. 



“கராமாபரிச் சக்கரவ்த்தி, பாரசீக அரச், 
அபரசீனிய மன்ன் ஆகிகயாரின் அரசலவகலள 
நான் பா்த்திருக்கிகறன். ஆனால், இத்தைலகய 
பணிலவயும், பற்றுதைலலயும் நான் எங்ககயும் 
காணவில்லல. முஹம்மத கப்ம்வபாழுத, 
அவருடன் இருப்பவ்கா 

மிகவும் பணிகவாடு வமளனமாகக் 
கவனித்தக்வகாண்டு இருக்கின்றன். அவ் 
ஒிலச் வசய்யும்கபாத சிந்தம், தைண்ணிலரக் கூடச்
கச்த்த லவக்கின்றா்கா!” என்றுலரத்தைா் 
உ்வத். 

 



  

 124. தூதை்கலளச் 
சிலறப்படுத்ததைல்
 வபருமானா் அவ்கா, முஸலம்களில் 
ஒருவலர ஒட்டகத்தில் அனப்பி, 
ுலறஷிகளிடம் கபாய் மீண்டும் கப்மாறு 
அனப்பினா்கா. 

ுலறஷிகா அந்தை ஒட்டகத்லதை 
வவட்டியகதைாடு, கபச வந்தை முஸலலமயும் 
வகால்ல முயன்றன். ஆனால், அவ்களில் சில் 
அலதைத் தைடுத்தவிட்டன். . 

அதைன்பின், முஸலம்கலளத் தைாக்ுமாறு 
வபருமானா் இருக்ும் இடத்தக்ுக் 
ுலறஷிகா ஒரு கூட்டத்லதை அனப்பினா்கா. 

ஆனால், முஸலம்கா, அந்தைக் 
கூட்டத்தைாலரச் சிலறப்படுத்திவிட்டன். அந்தைச் 
வசய்தி வபருமானா் அவ்களக்ுத் வதைரிந்தைதம் 
அவ்கலள விடுவித்த விடுமாறு 



உத்தைரவிட்டா்கா. பின்ன், உம் அவ்கலள, 
ுலறஷிகளிடம் கபாய், சமாதைானம் கப்மாறு, 
வபருமானா் கூறினா்கா. 

“ுலறஷிகா எனக்ுக் கடுலமயான 
விகராதிகா. எங்களின் வசாந்தை 
பனககாத்திரத்தில் இப்கபாத எவரும் இல்லல; 
எனகவ, ுலறஷியரின் வகாடுலமக்ு நான் 
இலரயாகிவிடுகவன்! எனகவ கவவறவலரயும் 
அனப்பவத பயனளிக்ும்” என்று (ரல) கூறகவ,
உதமான் அவ்கலளயும் அவ்களலடய 
உறவின் ஒருவலரயும் ுலறஷிகளிடம் 
அனப்பினா்கா. 

அவ்விருவரும் ுலறஷிகளிடம் வசன்று, 
வபருமானா் கூறியவற்லறத் வதைரிவித்தைதம், 
ுலறஷிகா: 

“நீங்கா கவண்டுவமன்றால் கஃபாலவ 
“தைவாப” வசய்தவிட்டுப் கபாகலாம். 
முஹம்மலதை இந்தை ஆண்டு கஃபாவுக்ுா 
விடுவதில்லல என்று நாங்கா பிரமாணம் 
வசய்திருக்கிகறாம்” என்று கூறின். 



கபச்் வா்த்லதைகா வநடுகநரம் 
நடந்தைபடியால், தூதவ் இருவரும் திரும்பத் 
தைாமதைமாயிற்று. எனகவ, அவ்கா இருவரும் 
ுலறஷிகளால் வகால்லப்பட்டன் என்ற வதைந்தி
கிளம்பிவிட்டத. 

“அவ்வாறு அவ்கா வகால்லப்பட்டத 
உண்லமயானால், அதைற்ுப் பழிவாங்கத் 
தைவறமாட்கடாம்” என்று வசால்ல, தைங்களடன் 
இருந்தை கதைாழ்கலள எல்லாம் ஒரு மரத்தின் 
அடியில் கூட்டி வந்த அவ்களிடம், 
“உயி்த்தியாகம் வசய்ய முன்வரகவண்டும்” என
வாக்ுறுதி வபற்றா்கா வபருமானா். 

“லபஅத்த் ரில்வான்” என்ற வபய் 
வபற்ற இந்தை நகழ்ச்சி, “லபஅத்தல் 
அகபாலவுப் கபான்று இஸலாமிய வரலாற்றில் 
முக்கியமானதைாும். 

 



  

 125. மற்வறாரு தூதை் வருகிறா்
 ுலறஷிகா நன்றாக ஆகலாசித்த, 
தைங்களில் வாக்ுச் சாதரியமானவரான 
ஸூலஹிலப்ன அம்ரு என்பவலர தூதைராக 
வபருமானா் அவ்களிடம் கபாய்ப் கப்மாறு 
அனப்பினா்கா. 

“நாயகமும் அவ்களடன் வந்தை 
முஸலம்களம், அவ்வருடம் மக்காவுக்ுா 
நுலழயக்கூடாத” என்ற நபந்தைலனயின்கபரில், 
சமாதைானம் கபசகவண்டும் என்று ுறிப்பாகச் 
வசால்ல அனப்பினா்கா. 

ுலறவழிகளின் தூதை் ஸூலஹல் 
வபருமானாரிடம் வந்த, ுலறஷிகளின் 
கட்சிலய எடுத்தச் வசான்னா். வவுகநரம் 
வலர கபச்் நீடித்தைத. இறுதியாக, சில 
நபந்தைலனகளின் மீத சமாதைானம் முடிவாகியத. 



நாயகம் (ஸல்) அவ்கா, அ்ல அவ்கலள
அலழத்த சமாதைான உடன்படிக்லகலய 
எழுதம்படிக் கட்டலள இட்டா்கா. 

இஸலாமிய மரபப்படி 
உடன்படிக்லகலய ு பிஸமில்லாஹி் ரஹ்மானி்
ரஹிம்” என்று எழுதைத் தவங்கினா்கா அ்ல (ரல)
அவ்கா. 

ஆனால், அரபி கதைசத்தைா் வதைாடக்கத்தில், 
'பிஸமித், அல்லாஹூம்ம' என்றுதைான் எழுதவத
வழக்கம். 

அவ்வாகற எழுதைகவண்டும் என 
ுலறஷித் தூதை் ஸூலஹல் வற்பறுத்தினா். 
வபருமானா் அவ்களம் அதைற்ு 
இணங்கினா்கா. பிறு, அவ்வாகற 
எழுதைப்பட்டத. 

பின்ன், அ்ல அந்தை உடன்படிக்லகயில், 
“முஹம்மத் ரஸூல்- இலறவனின் தூதை் 
முஹம்மத அவ்களக்ும்... என்று எழுதைத் 
தவங்கினா்கா. உடகன ஸூலஹல் 
வபருமானா் அவ்களிடம், “நாங்கா உங்கலள 
இலறவனின் தூதைராக ஒப்பக் 



வகாண்டிருந்கதைாமானால், உங்களக்ும் 
எங்களக்ும் எதைற்காக மனகவறுபாடு 
உண்டாககவண்டும்? ஆலகயால், உங்கா 
வபயலரயும் உங்கா தைந்லதையின் வபயலரயும் 
மட்டுகம எழுதை கவண்டும்” என்று வசான்னா். 

அதைற்ுப் வபருமானா் அவ்கா, 
“நீங்கா என்லன, நபியாக 
ஒப்பக்வகாாளாவிட்டாிலம், ஆண்டவன் கபரில்
சத்தியமாக நான் ஆண்டவனலடய தூதைனாககவ
இருக்கின்கறன்” என்று கூறிவிட்டு, அல 
அவ்களிடம் ஸ?லஹல் கூறியவாகற 
எழுதமாறு வசான்னா்கா. 

வபருமானா் அவ்களிடம் வகாண்டுாள
மிுந்தை அன்பின் காரணாக, அல அவ்கா, 
“தைங்களலடய திருப்வபயலர நான் ஒருகபாதம் 
அழிக்க மாட்கடன்” என்று கூறிவிட்டா்கா. 

அதைன் பின்ன், வபருமானா் அவ்கா, 
அந்தை வா்த்லதை எழுதைப்பட்டிருந்தை இடத்லதைக் 
காண்பிக்ும்படி ககட்டு, தைங்கா 
திருக்கரத்தைாகலகய அலதை நீக்கினா்கா. 



அடுத்த சமாதைான நபந்தைலனகா 
எழுதைப்பட்டன. 

 



  

 126. உடன்படிக்லகயின் 
நபந்தைலனகா
 சமாதைான உடன்படிக்லகயில் கண்டுாள 
நபந்தைலனகா: 

1. இவ்வருடம் முஸலம்கா 
மக்காவுக்ுா வசல்லாமல் திரும்பிவிட 
கவண்டும். 

2. மறுவருடம் முஸலம்கா, 
மக்காவுக்ுா வந்த மூன்று நாட்கா மட்டும் 
தைங்கிப் கபாகலாம். 

3. முஸலம்கா மக்காவுக்ுா 
வரும்கபாத, ஆயுதைங்கா எலதையும் 
வகாண்டுவரக் கூடாத. வாலள மட்டும் 
வகாண்டு வரலாம். ஆனால், அலதை உலறயிகல 
கபாட்டிருக்க கவண்டும். 



4. மக்காவில் ஏற்கனகவ தைங்கியிருந்தை 
முஸலம்கலள மதீனாவுக்ுக் கூட்டிக்வகாண்டு 
கபாகக்கூடாத. 

5. மக்காவிலருந்த யாகரனம் 
மதீனாவுக்ுச் வசன்றால் அவ்கா 
முஸலம்களாக இருந்தைாிலம் சரி- அவ்கலள 
மக்காவுக்ுத் திருப்பி அனப்பிவிடகவண்டும். 
ஆனால், முஸலம்களில் யாகரனம் மக்காவுக்ு 
வந்தைால் அவ்கா திருப்பி அனப்பப்பட 
மாட்டா்கா. 

6. அரபிக் கூட்டத்தைா் தைங்கா விருப்பம் 
கபால், இரண்டு கட்சிகளில் எந்தைக் 
கட்சியினரிடமாவத உடன்படிக்லக வசய்த 
வகாாளலாம். 

 



  

 127. உடன்படிக்லகயால் ஏற்படும்
நன்லம
 ுலறஷிகளடன் வசய்த வகாண்ட 
உடன்படிக்லகயின் நபந்தைலனகா 
வவளித்கதைாற்றத்தில் முஸலம்களக்ு 
சாதைகமற்றவனவாகத் கதைான்றலாம்; ஆனால், 

வபருமானா் அவ்கா எதைற்காக இந்தைச் 
சாதைகமற்ற நபந்தைலனகலள ஒப்பக்வகாாள 
கவண்டும்? என ஒரு ககாவி. 

வபருமானா் அவ்களின் அறிவு சான்ற 
அரசியல் இங்கக சிறப்பாகப் பலப்படுகிறத. 

ுலறஷிகளம் முஸலம்களம் நடத்திய 
பல கபா்களில் முஸலம்ககள வதைாட்ந்த 
வவற்றி வபற்றிருக்கின்றன். 

எதிரிகா வந்த முஸலம்கலளத் 
தைாக்கினால், இஸலாத்தக்காக தைங்கா உயிலரத் 



தியாகம் வசய்ய அவ்கா அலனவரும் 
தையாராககவ இருந்தைன். 

முஸலம்களக்ு “இத்தைலகய 
நன்லமகா இருந்தம் இவ்வருடம் ஹஜ 
வசய்யாமல் திரும்பிப் கபாவதைற்ுப் 
வபருமானா் அவ்கா ஏன் சம்மதித்தைா்கா 
என்பத ஒரு ககாவி. 

ுலறஷிகளடன் கபா் வசய்வலதைத் 
தைவி்க்க கவண்டும் என்பகதை வபருமானா் 
அவ்களின் முக்கிய கநாக்கம். 

ுலறஷிகளடன் சமாதைானம் 
உண்டானால்தைான், அவ்கா முஸலம்களடன் 
கலந்த பழகி, இஸலாத்லதைப் பற்றி நன்ு 
அறிந்த வகாாவதைற்ுப் கபாதிய வாய்ப்ப 
உண்டாும். 

ஆதைலால், எவ்வலகயிலாவத, 
ுலறஷிகளடன் சமாதைானத்லதை ஏற்படுத்தை 
கவண்டும் என்று கருதி, வபருமானா் அவ்கா 
கமற்படி நபந்தைலனகலள ஒப்பக்வகாண்டு, 
ுலறஷிகளடன் சமாதைானத்லதை 
ஏற்படுத்தினா்கா. 



உடன்படிக்லகயின் நபந்தைலனகலள 
உம் அவ்களம் மற்றும் சிலரும் அறிந்தைதம் 
மிக வருந்தினா்கா. ஆனால் ஹல்ரத் அபூபக்க் 
அவ்களின் வபாருத்தைமான விளக்கம் எவ்வாறு 
இம்மனவருத்தைத்லதைப் கபாக்கிற்று என்பலதைப் 
பின்ன் பா்ப்கபாம். 

இதவும் இஸலாம் வவு விலரவாகப் 
பரவி, வள்ச்சி வபறத் தலண வசய்தைத. 

இந்தை உடன்படிக்லக, இஸலாமிய 
வரலாற்றில் மிக முக்கியமான திருப்பமாும். 

 



  

 128. மத்தியில் உண்டான 
இலடயூறு
 உடன்படிக்லக 
எழுதிக்வகாண்டிருக்ும்கபாத, சிறு சலசலப்ப 
உண்டாயிற்று. 

ுலறஷிகளின் தூதை் ஸூலஹிலம் 
வபருமானா் அவ்களம் நபந்தைலனகலள 
விவாதித்த, உடன்படிக்லக எழுதிக் 
வகாண்டிருந்தைன். 

அப்வபாழுத, ஸூலஹலன் ுமார் 
அபூஜந்தைல் என்பவ் இஸலாத்லதைத் தைழுவி 
இருந்தைதைால், மக்கா ுலறஷிகா அவலர 
தன்பறுத்திக் வகாண்டிருந்தைா்கா. அவ் 
எப்படிகயா தைப்பி, காலல் பூட்டப்பட்ட 
விலங்ககாடு, சமாதைான உடன்படிக்லகக் 
கூட்டத்தின் மத்தியில் வந்த விழுந்தைா். 



அப்வபாழுத ஸூலஹல் வபருமானா் 
அவ்களிடம், “முஹம்மகதை! இந்தை மனிதைன் 
உங்களிடம் வருவதைற்ு முன்னகர நாம் 
உடன்படிக்லக (லயப் பற்றிப் கபசி) முடித்த 
விட்கடாம் அல்லவா?” என்றா். 

“ஆம்! நீங்கா கூறுவத சரிகய” என்று 
வபருமானா் பதிலளித்தைா்கா. 

உடகன ஸூலஹல் தைம் மகனின் 
சட்லடலயப் பிடித்த, முரட்டுத்தைனமாக 
இழுத்தக்வகாண்டு பறப்படலானா். 

ுலறஷிகா அடித்தை அடியால், 
அபூஜந்தைிலலடய உடல் முழுவதம் இரத்தைக் 
காயங்களாக இருந்தைன. 

அங்கக கூடியிருந்தை முஸலம்களிடம், 
தைம்முலடய காயங்கலள எல்லாம் காட்டி, 
“இஸலாமிய சககாதைர்ககள! இகதை 
நலலலமயிலா மீண்டும் என்லன பா்க்க 
விரும்பகிி்கா? நாகனா முஸலம் 
ஆகிவிட்கடன். என்லனக் காபி்களலடய 
லகயிலா ஒப்பலடக்கிி்கா?” என்று 



அபூஜந்தைல் கூறியதம், அவ்களக்வகல்லாம் 
மிுந்தை வருத்தைம் உண்டாயிற்று. 

பிறு, வபருமானா் அவ்கா, 
“அபூஜந்தைகல, வபாறுலமகயாடும் 
கட்டுப்பாட்டுடனம் நடந்த வகாாவீராக. 
தன்பத்தக்ுாளான இதைர 
முஸலம்களக்காகவும் ஆண்டவன் ஏதைாவத 
வழி காட்டுவான். இப்வபாழுத உடன்படிக்லக 
நலறகவறி விட்டத. அதைற்ு மாறாக நாம் 
எதவும் வசய்ய இயலாத” என்று கூறினா்கா. 

அதைன்பின் ுலறவிகளால் அபூஜந்தைல் 
மக்காவுக்ுக் வகாண்டு கபாகப்பட்டா். 

 



  

 129. ஆண்டவன் அருளிய வவற்றி
 உடன்படிக்லகலயயும், அபூஜந்தைலன் 
பரிதைாப நலலலமலயயும் கண்ட ஹல்ரத் உம் 
அவ்கா தைம்லமக் கட்டுப்படுத்திக் வகாாள 
முடியாமல், வபருமானா் அவ்களிடம் வசன்று 
“ஆண்டவனலடய தூதைகர! தைாங்கா 
உண்லமயான நபி அல்லவா!” என்று 
ககட்டா்கா. 

“நச்சயமாக, நான் உண்லமயான 
நபியாயிருக்கின்கறன்” என்றா்கா 
வபருமானா். 

“நாம் கலடப்பிடிப்பத கந்லமயான 
வழி அல்லவா?” என்று ககட்டா்கா. 

“ஆம்!” 

“ுலறஷிகா கலடப்பிடிப்பத தைவறான 
வழி அல்லவா?” 



“ஆம்” 

“இந்தை நலலயில், மதை சம்பந்தைமான 
விஷயத்தில், நாம் எதைற்காக நம்லமத் தைாழ்வு 
படுத்திக் வகாாள கவண்டும்?” என்று உம் 
அவ்கா ககட்டா்கா. 

அதைற்ுப் வபருமானா் அவ்கா, “நான் 
அல்லாஹவினலடய தூதைன். அவனலடய 
கட்டலளக்ு மாறாக எதவும் வசய்ய முடியாத” 
என்று பதில் கூறினா்கா. 

அலதைக் ககட்டதம் உம் அவ்கா 
மிுந்தை வருத்தைத்கதைாடு அபூபக்க் அவ்களிடம் 
வசன்று நகழ்ந்தைவற்லற விவரித்தக் கூறினா்கா!

அப்வபாழுத அபூபக்க் அவ்கா, 
“வபருமானா் அவ்கா ஆண்டவனலடய நபி, 
அவ்கா எலதைச் வசய்தைாிலம் ஆண்டவனலடய 
கட்டலளப்படிகய வசய்வா்கா” என்று 
வசான்னா்கா. 

அதைன் பின்ன், வபருமானா் 
அவ்களிடம் மறுத்தப் கபசிய ுற்றத்லதை உம் 



அவ்கா நலனத்த, நலனத்த தைங்கா ஆயுா 
வலர வருந்திக்வகாண்கட இருந்தைா்கா. 
அக்ுற்றத்தக்ுப் பரிகாரமாக, வதைாழுவதிிலம், 
கநான்ப கநாற்பதிிலம், சிறப்பான தை்மங்கலளச் 
வசய்வதிிலம் அடிலமகலள விடுதைலல 
வசய்வதிிலம் கவனம் வசிலத்திக் 
வகாண்டிருந்தைன். 

இதைர முஸலம்களக்ும் அபூஜந்தைலன் 
நலலலமலயக் கண்டு மிுந்தை கவலல 
உண்டாயிற்று. ஆனால், வபருமானா் 
அவ்களின் கட்டலளயானதைால் ஒன்றும் கபச 
இயலவில்லல. 

வபருமானா் அவ்கா அதைன்பின் 
ு்பானியும் அலதைச் கச்ந்தை சடங்ுகலளயும் 
அங்கக நலறகவற்றினா்கா. 

உடன்படிக்லக நலறகவறியதம் மூன்று 
நாட்கா ஹூலதைபிய்யாவிகலகய வபருமானா் 
அவ்கா இருந்தைா்கா. அதைன்பின் அவ்கா 
மதீனாவுக்ுப் பறப்பட்டுச் வசன்றா்கா. 

வழியிகலகய, இலறவாக்ு 
அருளப்வபற்றத. 



“(நபிகய) நச்சயமாக நாம் ஒரு 
வதைளிவான வவற்றியாக உமக்ு வவாளி 
அளித்தாகளாம்.....” 

வபருமானா் அவ்கா, உம் அவ்கலள
அலழத்த, அச்வசய்தி லயத் வதைரிவித்தைா்கா, 

அலதைக் ககட்டதம் உம் அவ்கா 
அளவற்ற மகிழ்ச்சி அலடந்தைா்கா. 

 



  

 130. வபருமானா் அவ்களின் 
வபருலம
 வபருமானா் அவ்கா இரண்டலர 
ஆண்டுகளக்ுப் பின், மக்காவுக்ுப் 
கபாும்கபாத பதினாயிரம் முஸலம்களம் 
வசன்றா்கா. முன்ன், கபாும்கபாத ஆயிரத்தி 
நானூறு கப்ககள வசன்றா்கா. ுறுகிய 
காலத்தில் இவ்வளவு வதைாலகயின் 
இஸலாத்தில் எவ்வாறு கச்ந்தைன்? 

முஸலம்களக்ும் காபி்களக்ும் 
மத்தியில் ஓ்யாமல் சண்லடசச்சரவு நகழ்ந்த 
வந்தைதைால், ஒருவகராடு ஒருவ் வநருங்கிப் பழக 
வாய்ப்ப இல்லாமல் இருந்தைத. 

ஹூலதைபிய்யா உடன்படிக்லகக்ுப் 
பிறு, அவ்களக்ுா கபாக்ுவரவு 
உண்டாயிற்று. வியாபாரத் வதைாட்பக்காகவும், 
ுடும்ப சம்பந்தைமாகவும் காபி்கா அடிக்கடி 
மதீனாவுக்ு வந்தைா்கா; அங்கக சில காலம் 
தைங்கினா்கா. அப்வபாழுத அவ்கா 



முஸலம்களடன் வநருங்கிப் பழகி வந்தைா்கா; 
அதைனால், இஸலாத்லதைப் பற்றி நன்ு அறிந்த 
வகாண்டா்கா. வபருமானா் அவ்களின் 
கமன்லமயும், எளிலமயும், நற்வசய்லககளம் 
சிறப்பாகக் கண்முன் கா்ம் வாய்ப்ப 
அவ்களக்ு உண்டாயிற்று. இலவ யாவும் 
ுலறஷிகளின் உாளத்தில் ப்லமயாகப் 
பதிந்த, ஒரு பத்தண்ச்சிலய உண்டாக்கிற்று. 

இஸலாத்தின் வகாாலககா 
ுலறஷிகலள ஈ்த்தைன. கூட்டம் கூட்டமாக 
அவ்கா இஸலாத்லதைத் தைழுவினா்கா. 

இவ்வளவு அதிகமான கப் இதைற்ு முன் 
ஒரு வபாழுதம் வந்த கசரவில்லல, 

ுலறஷிகளில் பிரபலமான வீரரும், 
உஹத் சண்லடயின்கபாத, முஸலம்கா அதிக 
இழப்பக்ு முக்கிய 
காரணமாயிருந்தைவ்களமான காலதப்னவலத,
அம்ருப்னல் ஆஸ ஆகிகயா் இக்காலத்தில் 
இஸலாத்தில் கச்ந்தைா்கா. 

 



  

 131. ஆண்டவன் வழி காட்டுவான்
 எனினம், உடன்படிக்லகயின்படி, 
மக்காவிகல தைங்கியிருந்தை முஸலம்கலள 
ுலறஷிகா வகாடுலமப்படுத்தி தன்பத்தக்ு 
ஆளாக்கினா்கா. 

அந்தைத் தன்பத்திலருந்த தைப்பவதைற்காகப்
பல் மதீனாவுக்ு வரத் வதைாடங்கினா்கா. 
அவ்வாறு முதைன்முதைலல் வந்தைவ் உத்பதப்ன 
உலலத என்னம் அபூப n ் ஆவா். 

அவ் மதீனாவுக்ுப் கபாய்விட்ட 
வசய்திலய அறிந்தை ுலறஷிகா அவலரத் 
திரும்ப அலழத்த வருவதைற்காக, இருவலரப் 
வபருமானா் அவ்களிடம் அனப்பினா்கா. 

வபருமானா் அவ்கா, அவலர 
மக்காவுக்ுத் திரும்பிச் வசல்ிலமாறு 
கட்டலளயிட்டா்கா. 



அப்வபாழுத அவ் வபருமானா் 
அவ்களிடம், "ுபிரில் கசருமாறு 
ந்ப்பந்திக்ும் காபி்களிடமா, என்லனப் 
கபாகச் வசால்ிலகிி்கா?” என்று ககட்டா். 

வபருமானா் அவ்கா, அபூ பஸீ்! 
உமக்ும் உம்லமப் கபான்ற 
நராதைனவானவ்களக்ும் நச்சயமாக, ஒரு வழி 
வசய்வான்” என்று கூறி, அவலர ுலறஞித் 
தூதை்களடன் அனப்பி விட்டா்கா. 

அபூபஸீ் தூதை் இருவருடன் 
மக்காவுக்ுத் திரும்பி வந்த 
வகாண்டிருந்தைகபாத, அத்ததை்களில் ஒருவலர 
வாளால் வவட்டி வீழ்த்தினா். மற்வறாருவ் 
அலதைப் பா்த்த மதீனாவுக்ு ஓ்டிவந்த 
வபருமானா் அவ்களிடம் நகழ்ந்தைலதைக் கூறி 
முலறயிட்டா். 

அப்வபாழுத அபூப n ரும் திரும்பி 
மதீனாவுக்ு வந்த விட்டா். 

அவ் வபருமானா் அவ்களிடம், 
“உடன்படிக்லகப்படி தைாங்கா என்லன அனப்பி
விட்டீ்கா. பிறு நகழ்ந்தைதைற்ுத் தைாங்கா 



வபாறுப்ப இல்லல” என்று கூறி விட்டு 
வவளிகய கபாய்விட்டா 

 



  

 132. தைலட நீங்கியத!
 அபூபஸீ் மதீனாலவ விட்டுத் தைப்பி, 
கடற்கலர ஓ்ரமாக இருந்தை அல்ஈஸ என்னம் 
இடத்தில் கபாய்த் தைங்கிவிட்டா். 

அங்கக கபாய் அவ் தைங்கி இருக்ும் 
வசய்தியானத மக்காவில் ஆதைரவற்ற நலலயில், 
தன்பத்தில் உழன்று வகாண்டிருந்தை 
முஸலம்களக்ுத் வதைரிந்தைத. 

ுலறஷிகளின் வகாடுலமயிலருந்த 
தைாங்கா தைப்பிச் வசல்வதைற்ு வழி ஏற்பட்டு 
விட்டத என்று கருதி, அபூபஸீ் தைங்கியிருந்தை 
புதிக்ு ஒருவ் பின் ஒருவராக, மலறவாக, 
வரத் வதைாடங்கி விட்டா்கா. 

நாளக்ு நாா முஸலம்களின் 
எண்ணிக்லக அல்ஈஸல் அதிகமாயிற்று. 
அவ்கா அலனவரும் அங்கக நலலயாகத் 
தைங்கிவிட்டா்கா. 



ுலறஷிகளின் வியாபாரப் வபாருாகா, 
அல்ஈஸ வழியாகத்தைான் ஷாமுக்ுச் வசல்ல 
கவண்டியிருந்தைத. அவ்வாறு வசல்ிலம் 
ுலறஷிகளின் சரக்ுகலள முஸலம் 
கூட்டத்தின் மடக்கிக் லகப்பற்றத் 
வதைாடங்கினா்கா. 

இந்தைச் வசய்தி ுலறஷிகளக்ுத் 
வதைரிந்தைத. அவ்கா வபருமானாருக்ுக் கடிதைம் 
எழுதி அனப்பினா்கா. 

அக்கடிதைத்தில்: “முஸலம்கா 
மக்காவிலருந்த மதீனாவுக்ு வந்தைால் 
அவ்கலளத் திரும்ப மக்காவுக்ு 
அனப்பிவிடகவண்டும் என்று ஹூலதையிய்யா 
உடன்படிக்லகயில் ுறிப்பிட்டிருந்தை 
நபந்தைலனலய நீக்கிவிடகவண்டும் என்றும், நம்
இரத்தை பந்தவத்தின் கபரால் வபரிதம் 
கவண்டுகிகறாம் என்றும் எழுதியிருந்தைா்கா. 

அதைன்படி, அல்ஈஸலருந்தை 
முஸலம்கலள எல்கலாலரயும் வபருமானா் 
அவ்கா மதீனாவுக்ு அலழத்தக் 
வகாண்டா்கா, 



அவ்வாறு வந்தைவ்களா அபஜந்தைிலம் 
ஒருவ். 

அதைன்பிறு, ுலறஷிகளின் 
வியாபாரத்தக்ு எவ்விதை இலடயூறும் 
இல்லாமல் இருந்தைத. 

 



  

 133. இஸலாத்லதை உலுக்ு 
அறிவித்தைல்
 மக்கா வாசிகளக்ும் முஸலம்களக்ும் 
இருந்த வந்தை சச்சரவு உடன்படிக்லகயின் மூலம் 
ஓ்ரளவு ஓ்ய்ந்த, சமாதைானம் ஏற்பட்டதம் 
இஸலாத்லதைப் பற்றி உலகத்தக்ு அறிவிக்கப் 
வபருமானா் அவ்கா எண்ணினா்கா. 

அதைற்காக, கதைாழ்கலள எல்லாம் கூட்டி 
வசாற்வபாழிவு ஒன்று நகழ்த்தினா்கா. 

“ஆண்டவன் என்லன உலக 
முழுவதைற்ும் அருளாகவும், தூதைனாகவும் 
அனப்பியுாளான். ஹல்ரத் ஈசா அவ்களின் 
சீட்கலளப்கபால், உங்களக்ுா கவற்றுலம 
எதவும் இருக்கக்கூடாத. என் சா்பாக, நீங்கா 
கபாய் ஆண்டவனின் தூலதை நலறகவற்றுங்கா. 
உண்லமலய உணருமாறு மக்கலள 
அலழப்பர்களாக” என்பதைாக இறுதியில் 
ுறிப்பிட்டா்கா. 



கராமாபரி அரச் வகய்ஸ் (ஸீஸ்) 
பாரசீக அரச் ுஸருப்கவஸ, எகிப்த அரச் 
முவகளசீஸ, அபிசீனியா அரச் நஜஜாீ 
ஆகிகயாருக்ு இஸலாத்தின் வபருலமலய 
எடுத்தக்கூறி, அதில் கசருமாறு கடிதைம் எழுதி, 
தைனித்தைனிகய தூதை்கா மூலம் வபருமானா் 
அவ்கா அனப்பி லவத்தைா்கா. 

 



  

 134. தூதைரும் வியாபாரிகளம்
 கராமாபரி நாட்டினருக்ும் பாரசீக 
நாட்டினருக்ும் நகழ்ந்தை கபாரில், கராமாபரி 
நாட்டினருக்ுப் வபரும் வவற்றி கிலடத்தைத. 
அலதைக் வகாண்டாடுவதைற்காக கராமாபரி அரச் 
ஷாம் கதைசத்தக்ு வந்திருந்தைா். 

வபருமானா் அவ்களின் தூதை் ஷாம் 
கதைசப் பிரதிநதி மூலமாகக் கடிதைத்லதை கராமாபரி 
அரச் வகய்ஸரிடம் கச்ப்பித்தைா். 

கடிதைத்லதைப் வபற்றுக்வகாண்ட அரச், 
“அரப நாட்டிலருந்த யாகரனம் இங்கக 
வந்திருக்கின்றனரா?” என விசாரித்தைா். 

சில் வந்திருப்பதைாகத் 
வதைரிவிக்கப்பட்டத. 

அவ்கலள அலழத்த வருமாறு அரச் 
கட்டலளயிட்டா். வியாபாரத்தக்காக, ஷாமுக்ு



வந்திருந்தை ுலறஷிகளில் சில் அரச சலபக்ுக் 
வகாண்டு வரப்பட்டன், 

ஆண்டவனலடய தூதை் என்று 
கூறப்பட்டுாள வபரிகயாருக்ு வநருங்கிய 
உறவின் யாகரனம் உங்களில் 
இருக்கின்றனரா?” என்று ககட்டா் அரச். 

“நாகன வநருங்கிய உறவின்” எனக் 
கூறினா் அபூஸூப்யான். 

அரசருக்ும் அபூஸூப்யானக்ும் 
மத்தியில் வமாழிவபய்ப்பாள் நயமித்த, 
உலரயாடல் வதைாடங்கியத. 

 



  

 135. மன்னரின் மட்டற்ற மகிழ்ச்சி
 “நபி என்று தைம்லமக் கூறிக் 
வகாாபவரின் வரலாற்லற, அபூஸசிப்பானிடம் 
நான் விசாரிக்கப் கபாகிகறன். என் 
ககாவிகளக்ு அவ் ஏதைாவத வபாய் 
வசான்னால், உடகன அலதை என்னிடம் 
வதைரிவிக்க கவண்டும்” என்று கராமாபரி அரச், 
சலபயில் அறிவித்தைா். 

வபருமானா் அவ்களிடம் கடுலமயான 
பலகலம வகாண்டு, அவ்கலளக் 
ககவலப்படுத்தவதிகலகய கருத்தைாக இருந்தைவ் 
அபூஸஃப்யான். ஆயினம், அரசரின் 
ககாவிகளக்ுப் வபருமானா் அவ்கலளப் 
பற்றிய உண்லமகலளக் கூறியத வபருமானா் 
அவ்களலடய வபருலமலய கமிலம் 
உய்த்தியத. உண்லமக்ு அழிவில்லல; 
உண்லம எப்வபாழுதம் வவற்றி வபறும் 
என்பலதை அரச் உாபட அலனவரும் 
உண்ந்தைன். 



அரச் ககட்ட ககாவிகளக்ு 
அபூஸூப்யான் பதில் அளித்தைா். 

அவற்லறச் சீ்தக்கிப் பா்த்தை அரச், 
“அபூஸூப்யானிடகம அலதைத் 
வதைளிவுபடுத்தகிறா். 

“நபியின் ுடும்பக் வகளரவத்லதைப் பற்றி
உம்மிடம் ககட்கடன். 

அரப நாட்டில் மிகவும் வகளரவமும் 
வபருலமயும் மிக்க ுடும்பத்தில் அவ் 
கதைான்றியதைாகக் கூறினி. 

தீ்க்கதைரிசிகா எல்கலாருகம 
கமன்லமயான ுடும்பத்திகலகய 
கதைான்றியுாளன். 

முன்ன், அந்தைக் ுடும்பத்தில் ஒருவரும் 
தைம்லம நபி என்று கூறிக் வகாாளவில்லல 
என்பலதை நீகர ஒப்பக் வகாாகிி். 



அவ்வாறு, யாகரனம் கூறியிருந்தைால், 
அலதைப் பின்பற்றிகய இவரும் கூறி இருப்பா் 
என்று நலனக்கலாம். 

அவருலடய ுடும்பத்தில் ஒருவரும் 
அதைற்ு முன் அரசராக இருந்தைதில்லல என்று 
வசால்ிலகின்ி். 

அவ்வாறு யாராவத இருந்திருந்தைால், 
இழந்தை அரலசப் வபறுவதைற்காககவ, இவரும் 
தைம்லம நபி என்று கூறிக்வகாாகிறா் என்று 
வசால்லலாம். 

அவ் ஒருகபாதம் வபாய் 
வசான்னதில்லல என்று நீகர கூறுகின்ி். 

ஆண்டவனலடய அடியா்களிடம் எவ்
ஒருகபாதம் வபாய் வசால்ல 
இருக்கமாட்கடாகரா, அத்தைலகயவ் 
ஆண்டவலனப் பற்றிய விஷயத்தில் எவ்வாறு 
கட்டுப்பாடான வபாய் வசால்ிலவா்? 

ஏலழககள முதைலல் அவலரப் 
பின்பற்றியதைாகச் வசால்கிி். 



தீ்க்கதைரிசிகலள முதைன் முதைலல் ஒப்பக் 
வகாாபவ்கா ஏலழககள! 

அவருலடய மதைத்லதைத் தைழுவியவ்கா 
பின்ன், வவறுப்பலடந்த எவரும் அலதை விட்டு,
அகன்றதில்லல என்று கூறுகின்ி். 

வி்வாசத்தின் உண்லம நலல அதகவ 
எப்வபாழுத வி்வாசம் உாளத்தில் 
ுடிவகாண்டு விட்டகதைா, பிறு அத 
ஒருகபாதம் நீங்ுவதில்லல. 

அவலரப் பின்பற்றுபவ்களின் 
எண்ணிக்லக நாளக்ு நாா அதிகரித்தக் 
வகாண்டு கபாவதைாகக் கூறுகின்ி். 

உண்லமயான மதைமானத நாளக்ு நாா 
வள்ச்சி அலடந்த வகாண்டுதைான் இருக்ும். 

கபா்களில் சில கவலளகளில் 
அவருக்ும், சில கவலளகளில் உம்முலடய 
கூட்டத்தினருக்ும் வவற்றி கிட்டியிருப்பதைாகக் 
கூறுகிி். 



விகராதிகளக்ு மத்தியில் தீ்க்கதைரிசிகா 
இவ்வாகற கசாதிக்கப்படுகின்றன். ஆனால் 
இறுதியில் தீ்க்கதைரிசிகளக்கக வவற்றி கிட்டும். 

அவ் ஒருகபாதம் வாக்ு மாறியதில்லல
என்று வசால்ிலகின்ி். 

தீ்க்கதைரிசிகா ஒருகபாதம் வாக்ு மாறி 
நடந்த வகாண்டதில்லல. 

பின்ன் அபூஸுப்யானிடம், “அவ் 
கபாதிக்ும் வகாாலககா எலவ?" என்று 
ககட்டா் அரச். 

“அவ் ஆண்டவலன வணங்ும்படியும், 
அந்தை ஆண்டவனக்ு கவறு யாலரயும் 
இலணயாக லவக்காமல் இருக்ுமாறும், 
கநான்லபக் கலடப்பிடிக்ுமாறும், 
உறவின்கலள அன்பாக நடத்தமாறும் 
கபாதிக்கின்றா்” என்று கூறினா். 

“நீ் இதவலர கூறியலவ உண்லமயாக 
இருக்ுமானால், அவ்கா நபி என்பதில் 
எவ்விதை சந்கதைகமும் இல்லல. அவ்களடன் 



நான் இருந்திருப்பின் அவ்களலடய 
பாதைங்கலளக் கழுவியிருப்கபன். இன்வனாரு 
கருத்லதையும் இப்வபாழுகதை கூறிவிடுகிகறன். 
இன்று நான் ஆட்சி வசிலத்தம் இந்தை நாடும் ஒரு 
காலத்தில் அவ்கா வசமாும்” என்று அரச் 
கூறி முடித்தைா். 

வபருமானா் அவ்களிடம் பலகலம 
வகாண்டிருந்தைாிலம், அரசரிடம் உண்லமலய 
ஒளிவு மலறவின்றிக் கூறியத வியப்பக்ுரியத. 

  *** 

 

 வபருமானா் அவ்களின் கடிதைம் அரச 
சலபயில் படிக்கப்பட்டதம் சலபயில் சிறித 
பரபரப்ப உண்டாயிற்று. 

அரசலர இஸலாத்லதை தைழுவுமாறும், 
அவ்வாறு வசய்தைால் நலமாக இருப்பர்கா 
என்றும் கடிதைத்தில் ுறிப்பிட்டிருந்தைத. 



அதைன் பின்ன், அபூஸூப்யான் 
முதைலாகனாலர சலபலய விட்டு 
வவளிகயறுமாறு உத்தைரவிடப்பட்டத. 

வவளிகயறிய அபூஸூப்யான் 
தைம்முலடய கூட்டத்தைாரிடத்தில், “கராமாபரி 
அரசரும் மதிக்ும்படியான வகளரவத்லதை 
முஹம்மத வபற்றிருக்கிறாகர” என்று வசால்ல, 
அங்கலாய்த்தக் வகாண்டா். 

 



  

 136. தீ்க்கதைரிசி கூறியத 
உண்லமகய
 வபருமானா் அவ்கா பாரசீக நாட்டு 
அரசருக்ும் தூதை் மூலம் கடிதைம் 
அனப்பினா்கா. 

பாரசீக நாட்டு வழக்கப்படி கடிதைம் 
எழுதவதைானால், அரச் வபயலரகய தைலலப்பில் 
எழுதவத வழக்கம். ஆனால், இக்கடிதைத்திகலா, 
முதைலாவதைாக, ஆண்டவனலடய திருநாமமும், 
அதைன்பின் வபருமானாரின் திருப்வபயரும் 
எழுதைப்பட்டிருந்தைன. 

அரச் அக்கடிதைத்லதைப் பா்த்தைதம் ஒரு 
அடிலம, தைம்லமக் ககவலப்படுத்தி 
எழுதியிருப்பதைாக ஆத்திரம் வகாண்டு, அந்தைக் 
கடிதைத்லதைத் தண்டு தண்டாகக் கிழித்த 
எறிந்தைா். 



அந்தை விவரம் வபருமானா் 
அவ்களக்ுத் வதைரிய வந்தைதம், “அந்தை அர்ம் 
சின்னா பின்னமாக்கப்பட்டுவிடும்” என்று 
வதைரிவித்தைா்கா. 

கடிதைத்லதை கிழித்த எறிந்தை அரச் கமிலம் 
வபருமானா் அவ்கலளச் 
சிலறப்பிடித்தக்வகாண்டு வருமாறு, ஏமன் 
நாட்டுக் கவ்னருக்ு உத்தைரவிட்டா். அலதை 
நலறகவற்றுவதைற்காக இருவலர மக்காவுக்ு 
அனப்பிலவத்தைா் கவ்ன். 

வசய்தி அறிந்தை மக்கா வாழ் ுலறஷிகா, 
“முஹம்மலதை பாரசீக நாட்டு அரச் உயிகராடு 
விட்டு லவக்க மாட்டா்” என் எண்ணி மிகவும் 
ுதூகலம் அலடந்தைன். 

ஏமனிலருந்த வந்தை தூதை் இருவரும் 
வபருமானா் அவ்கா மதீனாவில் இருப்பலதை 
அறிந்த, அங்கக வசன்று விவரத்லதைக் 
கூறினா்கா. 

தூதை்கா இருவலரயும் ஒருநாா அங்கக 
தைாமதிக்ுமாறும், மறுநாா முடிவு 



கூறுவதைாகவும் வபருமானா் அவ்கா 
கூறினா்கா. 

அன்று இரவு வபருமானா் அவ்கா 
ஆண்டவலனத் வதைாழுதைா்கா. 

அன்று இரகவ, பாரசீக நாட்டு அரசலர 
அவருலடய ுமா் வகான்றுவிட்டா் என்ற 
வசய்தி வபருமானா் அவ்களக்ு 
ஆண்டவனால் அறிவிக்கப்பட்டத. 

மறுநாா காலலயில், தூதை்கா 
இருவலரயும் வபருமானா் அவ்கா அலழத்த 
“உங்களலடய அரச் கநற்று இரவு 
வகால்லப்பட்டு விட்டா்” என்று 
வதைரிவித்தைா்கா. 

தூதை்கா திடுக்கிட்டு, “தைாங்கா 
கூறுவலதை நன்ு சிந்தித்தக் கூறுங்கா. 
இச்வசய்திலய தைங்களலடய வபாறுப்பின் மீத 
நாங்கா அரசருக்ு அறிவிக்கின்கறாம். அதைனால் 
உண்டாும் விலளலவ நீங்கா அனபவிக்க 
கவண்டியதிருக்ும். ஏவனனில், எந்தைக் 
ுற்றத்தக்காக நாங்கா தைங்கலள வகாண்டு 
கபாக வந்திருக்கிகறாகமா, அலதைக் காட்டிிலம், 



தைாங்கா இப்வபாழுத வசால்வத மிகப் வபரிதைாக
இருக்கின்றகதை” என்று வசான்னா்கா. 

அப்வபாழுத வபருமானா் அவ்கா, 
“என்னலடய வபாறுப்பிகலகய இச்வசய்திலய 
நீங்கா வதைரிவிக்கலாம். அத்தடன் இஸலாத்தின் 
ஆட்சியானத, உங்கா அரசரின் சிம்மாசனத்தின் 
அஸதிவாரம் வலர வந்த கசரும்” என்றும் 
வதைரிவியுங்கா என்று கூறினா்கா. 

தூதை்கா இருவரும் ஏமனக்ுத் திரும்பி 
வந்த ஆட்சித் தைலலவரிடம் வசய்திலயச் 
வசான்னா்கா. 

அலதைக் ககட்டதம் அவ் 
வியப்பலடந்தைா். “இச்வசய்தி 
உண்லமயாயிருக்ுமானால், அவ்கா நபிகா 
என்பதில் எவ்விதை ் யமும் இல்லல. ஏவனனில், 
இந்தைச் வசய்திலய வவுவதைாலலவில் இருந்த 
அறிந்த அவ்கா வசால்லயிருக்கிறா்கா” 
என்றா். 

சில நாட்களக்ுப் பிறு, வபருமானா் 
அவ்கா கூறியத உண்லம என்பத வதைரிய 
வந்தைத. 



அரச் வகால்லப்பட்டு அவருலடய 
மகன் ஆட்சிலய ஏற்றிருக்கிறா் என்ற அறிக்லக 
ஆளநருக்ுக் கிலடத்தைத. 

அப்வபாழுகதை, வபருமானா் அவ்கா 
ஆண்டவனலடய உண்லமயான திருத்தூதை் 
என்பலதை அவ் நன்ு உண்ந்த, இஸலாத்லதைத் 
தைழுவினா். அவகராடு ஏமன் 
புதியிலருந்தைவ்களம் இஸலாத்தில் 
கச்ந்தைன். 

 



  

 137. பாராட்டும் பரி்களம்
 இப்வபாழுத எகிப்த கதைசமாக 
விளங்ுவத முன்ன் மிஸறு என்னம் நாடாக 
இருந்தைத. அலதை முவகளகிஸ என்ற கிறிஸதவ 
மதைத் தைலலவ் ஆட்சி பரிந்த வந்தைா். 

வபருமானா் அவ்கா மற்ற 
அரச்களக்ுக் கடிதைம் எழுதி, இஸலாத்லதைத் 
தைழுவுமாறு அலழப்ப விடுத்தைலதைப் கபாலகவ, 
அந்தைக் கிறிஸதவ மதைத் தைலலவருக்ும், தூதை் 
முலம் கடிதைம் அனப்பினா்கா. 

வபருமானா் அவ்களின் தூதைலர அவ் 
அன்படன் வரகவற்று உபசரித்தைா். கடிதைத்லதைப் 
படித்தக் கருத்லதைத் வதைரிந்த வகாண்டா். 

“நபி ஒருவ் கதைான்றுவா்கா என்பலதை 
நான் முன்னகர அறிகவன். ஆனால், அவ்கா 
ஷாம் கதைசத்தில் தைான் கதைான்றுவா்கா என 
எண்ணி இருந்கதைன். தைங்களலடய தூதைலரக் 
வகளரவப்படுத்தி, சில பரி்கலளயும் 



தைங்களக்ு வழங்கியுாகளன், சிறந்தை சில 
உலடகா, மிஸறு நாட்டுப் வபண்கா இருவ் 
உய் தைரமான ஒரு ககாகவறு கழுலதை 
ஆகியவற்லற அனப்பியுாகளன்” என பதில் 
எழுதி, தூதைரிடம் கமற்கண்டவற்லறப் 
வபருமானா் அவ்களக்ு அனப்பி லவத்தைா் 
அவ். 

தைலலவரின் பரி்கலளயும், 
கடிதைத்லதையும் வபருமானா் மகிழ்கவாடு ஏற்றுக்
வகாண்டா்கா. 

வந்தை இரண்டு வபண்களில் ஒருவரான 
மாரிய்யத்தல் கிப்தி நாச்சியாலரப் வபருமானா் 
திருமணம் வசய்த வகாண்டா்கா. n ரின் என்ற 
மற்வறாரு வபண்லண கவிஞ் ஹஸஸானப்ன 
தைாபித் திருமணம் வசய்த வகாண்டா். ககாகவறு 
கழுலதைலயப் வபருமானா் அவ்கா தல்தல் 
எனப் வபயரிட்டு சவாரிக்ுப் பயன்படுத்திச் 
வகாண்டா்கா. 

“எனக்ு கமகல இருப்பவ்கா என்லன 
வவளிகயற்றி விடுவா்கா என்ற 
அச்சமில்லாதிருப்பின், நானம் உங்கலளப் 



பின்பற்றியிருப்கபன்” என்று அவ் கடிதைத்தில் 
ுறிப்பிட்டிருந்தைா். 

  *** 

 

 அபிசீனியா நாட்டு அரச் நஜஜாஷிக்ு 
வபருமானா் அவ்கா எழுதிய கடிதைம் 
கிலடத்தைதம். வபருமானா் அவ்கலள 
ஆண்டவனின் உண்லமயான திருத்தூதை் என 
ஏற்றுக் வகாண்டு உடகன பதில் அனப்பி 
லவத்தைா். 

  *** 

 

 அரபி கதைசத்தப் பிரபக்களக்ுப் 
வபருமானா் அவ்கா அனப்பிய 
கடிதைங்களக்ும் பதில் வந்தைன. 

  *** 



 

 கராமாபரிச் சக்கரவ்த்தியின் 
ஆட்சியின்்கழ், ஷாம் கதைசத்லதை ந்வாகம் 
வசிலத்தி வந்தை ஹாரிஸ கஸஸானி 
என்பவருக்ுப் வபருமானா் அவ்கா 
அனப்பிய கடிதைத்லதைக் கண்டு அவ் மிுந்தை 
சினம் வகாண்டு பலடகலளத் தையா் வசய்யும்படி
உத்தைரவிட்டா். 

முஸலம்கலள அவ் எந்தை கநரத்திிலம் 
தைாக்கக்கூடும் என்று ஒவ்வவாரு நமிடமும் 
எதி்பா்க்கப்பட்டத. 

அவ்விகராதைகம பின்ன் 'தைபூக்' 
சண்லடக்ுக் காரணமாக அலமந்தைத. 

 



  

 138. வபருமானா் அவ்களின் 
முத்திலரக் கடிதைம்
 மிஸறு ஆட்சித் தைலலவருக்ுப் 
வபருமானா் அவ்கா எழுதிய கடிதைத்லதை அவ் 
பத்திரப்படுத்தி லவத்திருந்தைலதை இஸலாமிய 
வரலாறுகா ுறிப்பிடுகின்றன. 

1853-ம் ஆண்டில் பிவரஞ் உல்லாசப் 
பயணிகா சில், மிஸறு (எகிப்த) கதைசத்தில் 
்ற்றுலாச் வசன்ற கபாத, ஒரு கிறிஸதவ 

மடத்தில் வபருமானா் அவ்களின் 
கமற்படி கடிதைம் அகப்பட்டத. அதில் உாள 
எழுத்தக்கா அக்காலத்திய அரபி எழுத்தில் 
எழுதைப்பட்டிருந்தைன. டாக்ட் பாட்ஜ் என்பவ் 
அலதைப் பிரித்த எடுத்த இக்காலத்திய எழுத்தில் 
எழுதினா். 

அதில் காணப்படும் வாசகத்தக்ும், 
இஸலாமிய வரலாற்றில், மிஸறு கதைச அரசருக்ு



எழுதைப்பட்டதைாகக் கூறப்படும் வாசகத்தக்ும் 
வகாஞசம்கூட கவறுபாடு இல்லல. 

அக்கடிதைத்தின் இறுதியில், “முஹம்மத் 
ரஜூ ிலல்லாஹ்” என்ற முத்திலர ஒன்று 
இடப்பட்டிருக்கிறத. வரலாறுகளிிலம் 
அவ்வாறு முத்திலரயிடப் வபற்றதைாகக் 
ுறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறத. 

அக்கடிதைம் இப்வபாழுத 
கான்ஸடாண்டிகநாபில் அரண்மலனயில் 
இருக்கிறத. 

 



  

 139. யூதை்களின் வபாறாலம
 மதீனாவிலருந்த இருநூறு லமல் 
வதைாலலவில் உாளத லகப். அத வசழிப்பான 
ஒரு புதி. அதைனால் யூதை்கா அங்கக வசன்று 
ககாட்லட கட்டிக் வகாண்டு வாழ்ந்தைன் 
பனூந்ல் ககாத்திரத்லதைச் கச்ந்கதைா் 
மதீனாவிலருந்த வவளிகயற்றப்பட்டகபாத, 
அங்கக ுடிகயறின் என்பலதை முன்ன் 
படித்கதைாம். அப்வபாழுத முதைல் 
யூதை்களக்ுலகப் மிகவும் முக்கியமான 
இடமாக இருந்தைத. 

முஸலம்களின் வசல்வாக்ு யூதை்கலளப் 
வபாறாலமப் படச் வசய்தைத. 

முன்ப அகழ்ச் சண்லடலயத் 
தூண்டியவ்கா அங்கக இருந்தை யூதை்ககள. 

லகபரில் உாள யூதை்களக்ு 
ஹலயயும்ன அக்தைப் என்பவ் தைலலவராக 



இருந்தைா். பன ுலறலாச் சண்லடயில் அவ் 
வகால்லப்பட்டா். 

அவருக்ுப் பின் அபூராபி அஸலம் 
என்பவ் தைலலலம வகித்தைா். அவ் மிுந்தை 
வசல்வாக்ுாள வியாபாரி. 

அரப நாட்டில் அதிக வசல்வாக்ுாள 
கத்பான் ுடும்பத்தக்ும் லகப் யூதை்களக்ும் 
வநருங்கிய வதைாட்ப இருந்தைத. அந்தை இரு 
ககாத்திரத்தினரும் நட்பறவு உடன்படிக்லக 
வசய்த வகாண்டிருந்தைா்கா. 

ஹிஜரி 6-வத ஆண்டு, அபூராபி யூதை் 
தைலலவ் கத்பான் ககாத்திரத்தைாரிடம் வசன்று, 
அவ்கலளயும் அவ்கலளச் கச்ந்தைவ்கலளயும்
இஸலாத்தக்ு விகராதைமாகச் சண்லட 
வசய்யுமாறு தூண்டிவிட்டா். அவ்கா 
மதீனாலவத் தைாக்ுவதைற்ுப் வபரிய பலடலயத் 
திரட்டித் தையாராகி விட்டா்கா. 

அப்வபாழுத ரமலான் மாதைம், யூதை் 
தைலலவ் அபூராபி லகப் ககாட்லடயில் தூங்கிக்
வகாண்டிருக்லகயில், அன்சாரி ஒருவ் அங்கக 
கபாய் அவலரக் வகான்று விட்டா். 



அவருக்ுப்பின், யாஸ் என்பவ் 
தைலலலமப் பதைவிலய ஏற்றா். யூதை்கலளயும் 
கத்பான் கூட்டத்தைாலரயும் இலணத்த, 
மதீனாலவத் தைாக்ுவதைற்ு அவரும் 
வபரும்பலடலயத் திரட்டினா். 

இச் வசய்திலய அறிந்தை வபருமானா் 
அவ்கா, யாஸலர அலழத்த வருமாறு முப்பத 
கபலர அனப்பி லவத்தைா்கா. அவ்கா கபாய் 
யாஸலர அலழத்தக் வகாண்டு திரும்பம் கபாத,
யாஸருக்ு ஏகதைா சந்கதைகம் கதைான்றி, முஸலம் 
ஒருவரின் வாலளக் லகப்பற்ற் முற்பட்டா். 
ஆனால் வீரகரா ுதிலரலய விலரவாகச் 
வசிலத்தினா். யாஸ் அவலர கவகமாக பின் 
வதைாட்ந்த வவட்ட முயன்றா். ஆனால், அந்தை 
முஸலம் யாஸலர வவட்டகவ அவ் ்ககழ 
விழுந்தைா். அப்வபாழுத வவட்டிய 
முஸலலமயும் அவ் காயப்படுத்தி விட்டா். 

அதிலருந்த முஸலம்களக்ும் 
யாஸருடன் வந்தை முப்பத யூதை்களக்ும் 
சண்லட மூண்டத. யூதை்களிகல ஒருவ் 
மட்டுகம தைப்பினா். 



லகபரிிலாள யூதை்கா 
ுலறஷிகலளயும், கத்பான் கூட்டத்தைாலரயும், 
முஸலம்களக்ு விகராதைமாகச் சண்லட 
வசய்யுமாறு தூண்டிவிட்டுக் 
வகாண்டிருந்தைா்கா. 

அப்வபாழுத, மதீனாவில் உாள 
முனாபிக்ுகளம் முஸலம்களலடய 
நலலலமலய பலவீனமாகக் காட்டி, 
யூதை்களக்ு ஊக்க மூட்டி வந்தைா்கா. 

வபருமானா் அவ்கா, யூதை்களடன் 
சமாதைான உடன்படிக்லக வசய்தவகாாள 
விரும்பி, அப்தல்லாஹ் இப்ன ரவாஹாலவ 
அவ்களிடம் அனப்பினா்கா. ஆனால், 
இயல்பாககவ கல்வநஞச்களான யூதை்கா 
கமிலம் சந்கதைகம் வகாாளத் வதைாடங்கினா்கா. 

முனாபிக்ுகளின் தைலலவ் 
அப்தல்லாஹ் இப்னஉலப, லகபரிிலாள 
யூதை்களக்ு “முஹம்மத உங்கலளத் தைாக்கப் 
கபாவதைாகத் வதைரிகிறத. ஆனால், நீங்கா 
அவருக்ுப் பயப்படக் கூடாத. அவருடன் 
கச்ந்திருப்கபாரின் எண்ணிக்லககயா மிகவும் 
ுலறவு. தைவிர, அவ்களிடத்தில் தைுந்தை 



ஆயுதைங்களம் இல்லல” என்ற வசய்திலயச் 
வசால்ல அனப்பினா். 

இச்வசய்திலயக் ககட்டதம் யூதை்கா 
சமாதைான உடன்படிக்லக வசய்தவகாாள 
மறுத்தவிட்டன். 

 



  

 140. யூதை்கா தைாக்க வருதைல்
 யூதை்களின் தைலலவ்கா மதீனாலவத் 
தைாக்ுவதைற்காக கத்பான் ககாத்திரத்தினலரயும் 
தைங்களடன் கச்த்தக் வகாண்டா்கா. 

தைாக்ுதைிலக்ு ஆரம்பம், அல்கபா 
என்னம் கமய்ச்சல் நலத்தில் வபருமானா் 
அவ்களின் பால் கறக்ும் ஒட்டகங்கா கமய்ந்த
வகாண்டிருந்தைன. சில் அங்கக கபாய் இருபத 
ஒட்டகங்கலளக் லகப்பற்றி, கமய்த்தக் 
வகாண்டிருந்தை பனூகிபார ககாத்திரத்லதைச் 
கச்ந்தைவலரக் வகான்று விட்டகதைாடு, 
அவருலடய மலனவிலயயும் சிலறப்படுத்தி 
விட்டன். 

முஸலம்களில் அம்ப எய்தவதில் 
திறலமசாலயான ஸலமா இப்ன அமறுக்ுச் 
வசய்தி வதைரிந்தைத. உடகன அவ் கத்பான் 
கூட்டத்தைாலரப் பின்வதைாட்ந்த வசன்றா். 
அவ்ககளா அருகில் இருந்தை ுலகயில் கபாய் 
ஒளிந்த வகாண்டா்கா. ஸலமா ுலகயின் 



அருகில் வசன்று அவ்களின்மீத அம்பகலள 
விடுத்தைா். கூட்டத்தின் ஒட்டகங்கலள விட்டு 
ஓ்டிவிட்டா்கா. 

உடகன ஸலமா வபருமானா் 
அவ்களிடம் வந்த விவரத்லதைக் கூறி, தைம்கமாடு
நூறு கப்கலள அனப்பவதைாயிருந்தைால், 
அவ்கா அலனவலரயும் சிலறப்படுத்திக் 
வகாண்டு வருவதைாகக் கூறினா். 

வபருமானா் அவ்கா, “பலகவ்கா 
உம்மிடம் அகப்படுவா்களானால், நீ் 
இரக்கத்தடன் நடந்த வகாாளம்” என்று 
உத்தைரவிட்டா்கா. 

இந்தை நகழ்ச்சி நடந்த மூன்று 
நாட்களக்ுப் பிறு, லகப்ச் சண்லட 
வதைாடங்கியத. 

யூதை்களம், கத்பான் கூட்டத்தைாரும் 
மதீனாலவத் தைாக்கத் தையாராகி விட்டா்கா என்ற
உறுதியான வசய்தி வபருமானா் அவ்களக்ுக் 
கிலடத்தைத. 



அதைற்ு அறிுறியாக, கத்பான் 
கூட்டத்தைா் ஒட்டகங்கலளக் வகாாலள 
அடித்தைா்கா. அவ்கலள முறியடிப்பதைற்காகப் 
வபருமானா் அவ்கா லகபலரத் தைாக்க 
எண்ணம் வகாண்டா்கா. 

லகப்ச் சண்லடயானத அதைற்ு முன் 
நகழ்ந்தை இதைர சண்லடகளினின்றும் 
மாறுபட்டதைாும். 

லகப் மீத பலடவயடுக்கப் 
வபருமானா் அவ்கா எண்ணிய கபாத, 
“ஆண்டவனக்காகச் சண்லட வசய்ய விருப்பம் 
உாளவ்கா மட்டுகம நம்முடன் கச்ந்த 
வாருங்கா” என பகிரங்கமாக உத்தைர 
விட்டா்கா. 

 



  

 141. யூதை்கலளத் தைாக்கப் 
பறப்படுதைல்
 ஹிஜர ஏழாவத ஆண்டு, கத்பான் 
கூட்டத்தினலரயும் யூதை்கலளயும் 
முறியடிப்பதைற்காகப் வபருமானா் அவ்கா 
மதீனாலவ விட்டுப் பறப்பட்டா்கா. 

அவ்களலடய பிராட்டியா்களில் 
உம்முஸமா அவ்கா மட்டும் உடன் 
வசன்றா்கா. 

வபருமானா் அவ்களடன் வசன்ற 
பலடகளின் எண்ணிக்லக ஆயிரத்த அறுநூறு. 
அவற்றில் இருநூறு ுதிலரப்பலடயும் மீதி 
காலாட்பலடயுமாயிருந்தைன. 

நலடவபற்ற சண்லடகளில் சிறிய 
வகாடிகலளகய வகாண்டு கபாவத வழக்கம். 
இப்வபாழுத மூன்று வபரிய வகாடிகா வகாண்டு
வசல்லப்பட்டன. 



பலட பறப்பட்டுச் வசல்ிலம்கபாத, 
பிரபலமான அரபக்கவிஞ் ஒருவ் அரபப் 
பாடலலப் பாடி பலடயினருக்ு 
உற்சாகமூட்டினா். 

“அல்லாஹ்கவ! நீ வழிகாட்டா 
விட்டால், நாங்கா ஒரு கபாதம் கந்வழிலய 
அலடந்திருக்க மாட்கடாம். 

கநான்ப லவத்திருக்கவும் மாட்கடாம். 

தைருமம் வசய்திருக்கவும் மாட்கடாம். 

வதைாழுத இருக்க மாட்கடாம். 

நாங்கா உனக்ு அ்ப்பணமாகிகறாம். 

எங்களலடய வணக்கத்தில் ஏற்படும் 
ுலறகலள வபாறுத்த அருாக. 

எங்களக்ு அலமதிலயக் வகாடுத்த 
அருாக. 



உதைவிக்காக நாங்கா அலழக்கப்பட்டால்,
நாங்கா கச்ந்த வகாாகவாம். 

நயாயமற்ற காரியங்களக்ு எங்கலள 
யாகரனம் அலழத்தைால் நாங்கா அலதை 
மறுப்கபாம். 

நாங்கா சண்லட வசய்வதைாயிருந்தைால், 
எங்களலடய கால்கா நலலத்த நற்ுமாறு 
அருா பரிவாயாக. 

உன்னலடய கருலணலய விட்டு 
நாங்கா விலகி இருக்க மாட்கடாம்” 

கமற்கா்ம் பாடலலப் பாடிக் 
வகாண்டு பறப்பட்டுச் வசன்றுா்கா. 

கபாும் வழியில் அவ்கா வபரிய 
லமதைானத்லதை அலடந்தைா்கா. 

கதைாழ்கா “அல்லாஹூ அக்ப், 
அல்லாஹ அக்ப்” என்று வபரு முழக்கம் வசய்த
வகாண்டு சண்லடக்ுக் கிளம்பினா்கா. 



அலதைக் கவனித்தை வபருமானா் 
அவ்கா, “வமதவாகச் வசால்ிலங்கா. 
ஏவனனில், உங்களிலருந்த வதைாலலவில் 
இருக்ும் ஒருவலனகயா, அல்லத காதககளாதை 
ஒருவலனகயா நீங்கா அலழக்கவில்லல. 
நீங்கா யாலரக் கூப்பிடுகிி்ககளா அவன் 
உங்களக்ு வநருக்கமாககவ இருக்கிறான்,” 
என்று அறிவுறுத்தினா்கா. 

 



  

 142. உதைவி வசய்யப் வபண்கா 
வருலக
 இந்தைச் சண்லடயில் கலந்த வகாாள, 
முஸலம் வபண்கா தைாங்களாககவ 
வந்திருந்தைா்கா. 

வபருமானா் அவ்கா அலதை 
அறிந்தைதம், அவ்களிடம் “நீங்கா யாருடன், 
எவருலடய உத்தைரவின்கபரில் வந்தீ்கா?” என 
ககாபக் ுரலல் ககட்டா்கா. 

அந்தைப் வபண்கா எல்கலாரும், 
“ஆண்டவனலடய தூதை் அவ்ககள! நூல் நூற்று
ஏதைாவத சம்பாதித்த, இந்தைச் சண்லடயில் உதைவி 
பரியலாம் என்றுதைான் நாங்கா வந்கதைாம். காயம் 
அலடந்தைவ்களக்ுத் கதைலவயான மருந்தகா 
எங்களிடம் உாளன அலதைத் தைவிர, சண்லடயில் 
அம்பகா எடுத்தக் வகாடுப்கபாம்” என்று 
வசான்னா்கா. 



முன்ப நகழ்ந்தை சண்லடகளில் காயம் 
பட்டவ்களக்ுப் வபண்கா சிகிச்லச 
வசய்வதம், தைாகம் கமலட்டவ்களக்ுத் 
தைண்ணி வழங்ுவதகம வழக்கமாயிருந்தைத. 
ஆனால், சண்லட வசய்கிறவ்களக்ு அம்ப 
எடுத்தக் வகாடுப்பத பற்றி இந்தைச் சண்லடயில் 
மட்டும் வழக்கமாயிற்று. 

 



  

 143. யூதை்களின் கதைால்வி
 முஸலம் பலடகா வசல்ிலம் வழியில், 
ரஜீஅ என்னம் இடத்தில், தைங்கா 
வபாருாகலளயும் கூடாரங்கலளயும் 
வபண்கலளயும் இறக்கி விட்டன். 

அந்தை இடமானத, கத்பான் கூட்டத்தைா் 
இருக்ும் இடத்தக்ும் லகபருக்ும் மத்தியில் 
இருந்தைத. 

பலடகா எல்லாம் லகபலர கநாக்கிப் 
பறப்பட்டுச் வசன்றன. 

அலதை அறிந்தை கத்பான் கூட்டத்தைா் 
ஆயுதைங்கா தைாங்கி, லகபலர கநாக்கிப் 
பறப்பட்டாகா. ஆனால், சிறித தூரம் 
வசன்றதம், தைங்கா வீடுகா எல்லாம் 
பாதகாப்பற்று இருப்பலதைக் கருதி, உடகன 
பின்வாங்கி ஊருக்ுத் திரும்பி விட்டா்கா. 



லகபரில் ஆறு ககாட்லடகா இருந்தைன. 
அவற்றில் இருபதினாயிரம் கபா் வீர்கா 
லவக்கப்பட்டிருந்தைன். அந்தைக் ககாட்லடகளில் 
மிகவும் உறுதியும் பாதகாப்பம் உாளத 
அல்கமூஸ என்னம் ககாட்லடகய ஆும். 

அரப நாட்டில் திறலமயான வீர் ம்ஹப்
என்பவ் அந்தைக் ககாட்லடக்ுத் தைளபதியாக 
இருந்தைா். 

முஸலம் பலட, லகபருக்ு அருகிிலாள
ஸஹ்பா என்னம் இடத்லதை அலடந்தைத. மாலல 
கநரம் ஆகிவிட்ட படியால், அங்கககய 
வதைாழுதைா்கா. 

பிறு அவ்விடத்லதை விட்டு பறப்பட்டுக் 
லகபலர வநருங்கியதம் இரவு 
கநரமாகிவிட்டத. லகபரிிலாள கட்டடங்கா 
யாவும் இருளில் பலடயின் பா்லவக்ு நன்ு 
பலப்பட்டன. 

முன்கனறிச் வசல்லாமல், 
அவ்விடத்திகலகய நன்று வகாாளமாறு 
வபருமானா் அவ்கா பலடக்ுக் கட்டலள 
இட்டா்கா. 



அதைன்பின், “ஆண்டவகன, நாங்கா இந்தை
நகரத்தினலடயவும், நகரவாசிகளலடயவும், 
இன்னம் இந்தை நகரத்திிலாள 
வபாருாகளலடயவும் நன்லமலயகய 
உன்னிடத்தில் கவண்டுகிகறாம். இன்னம், 
இலவ எல்லாவற்றின் தீங்லக வில; 
உன்னிடத்தில் பாதகாப்பத் கதைடுகிகறாம்” என 
வபருமான, அவ்கா கவண்டுதைல் வசய்தைா்கா. 

வபருமானா் அவ்கா ஒவ்வவாரு 
ஊருக்ுா நுலழயும் முன் இவ்வாறு 
பிரா்த்தைலன வசய்வத வழக்கமாயிருந்தைத. 

இரவு கநரத்தில் வபருமானா், அவ்கா 
பலகவ்கலளத் தைாக்ுவத இல்லல; ஆதைலால், 
அன்று இரவு அங்கக தைங்கிவிட்டுக் காலலயில் 
லகபருக்ுா நுலழந்தைா்கா. 

யூதை்கா தைங்கா ுடும்பத்தினலர 
பாதகாப்பான ஒரு ககாட்லடயிிலம், 
தைானியங்கலளயும், சண்லடக்ு கவண்டிய 
தைளவாடங்கலளயும் ஒரு ககாட்லடயிிலம், 
பலடகலள இரண்டு ககாட்லடகளிிலம் 
லவத்திருந்தைா்கா. 



அதிகாலலயில், யூதை்களின் 
ககாட்லடகலளத் தைாக்கினா்கா. 
அவ்களலடய ககாட்லடக்ுா ஒவ்வவான்றாக
முஸலம்கா வசமாயின. இருபத நாட்கா மிக 
உக்கிரமாக முற்றுலகயிட்டதின் பின்ன் வவற்றி 
வபற முடிந்தைத. 

யூதை்கா உறுதியான ககாட்லடக்ுா 
இருபதினாயிரம் வீர்கா இருந்தம் அவ்கா 
கதைாற்றுவிட்டன். அதைற்ுக் காரணம் என்ன 
என்பத ககாவி. 

தைாங்கா ககாட்லடக்ுா இருப்பதைால், 
முஸலம்களால் தைங்கலள எதவும் வசய்ய 
இயலாத என மிுந்தை நம்பிக்லக 
வகாண்டிருந்தைா்கா யூதை்கா. 

முஸலம்களின் திடீ்த் தைாக்ுதைலாிலம், 
ககாட்லடக்ுா இருந்த வகாண்கட 
சண்லடயிட கவண்டியிருந்தைதைாிலம், தைண்்ண் 
தைட்டுப்பட்டாிலம் யூதை்கா திண்டாட 
கவண்டியதைாயிற்று. 



கத்பான் கூட்டத்தைாரின் வவளி உதைவி 
எதி்பா்த்தைபடி அவ்களக்ுக் 
கிலடக்கவில்லல. 

யூதை்களிலடகயயும் ஒற்றுலம 
நலவவில்லல. தைங்கா ஆட்கலளகய காட்டிக் 
வகாடுக்க அவ்கா தையங்கவில்லல. 

இந்தைச் சண்லடயில் யூதை்கா 
வதைாண்்ற்று மூன்று கப்களம் முஸலம்கா 
பதிலனந்த கப்களம் உயி் தறந்தைன். 

இந்தைச் சண்லடயில், ஆயுதைங்களம், 
ஆபரணங்களம் கால்நலடகளம், 
கதைாட்டங்களம், நலங்களம் முஸலம்களக்ு 
ஏராளமாகக் கிலடத்தைன. 

முஸலம்கா அலடந்தை வவற்றிக்ுப்பின்,
“நாட்லடத் தைங்களிடகம விட்டு விடுமாறும், 
ஆண்டுகதைாறும் விலளவபாருாகளில் பாதிலயத்
தைந்த விடுவதைாகவும்” வபருமானா் 
அவ்களிடம் வந்த யூதை்கா கவண்டிக் 
வகாண்டன். அவ்களம் அதைற்ுச் 
சம்மதித்தைா்கா. 



 



  

 144. பலகலம நீங்கத் திருமணம்
 லகப் சண்லடயின்கபாத, பல் 
சிலறப்படுத்தைப் பட்டன். அவ்களில் ஸபிய்யா 
என்னம் வபண்்ம் ஒருவ். அவ் லகபரில் 
வாழ்ந்தை யூதை்களின் தைலலவரின் மகா. 
அவருலடய கணவகரா பனூந்ல் கூட்டத்தைாரின் 
தைலலவ். 

சண்லடயில் தைந்லதைலயயும், 
கணவலரயும் இழந்த சிலறப்பட்ட அந்தைப் 
வபண்லண, வபருமானா் அவ்கா விடுவித்த, 
ஆதைரவற்ற நலலயில் இருந்தை அவலரத் 
திருமணம் வசய்த வகாண்டா்கா. 

வபருமானா் அவ்கா அவலர 
திருமணம் வசய்த வகாண்டதைற்ுக் காரணம் 
என்ன? 

உய் ுடும்பத்தில் பிறந்தை அந்தைப் வபண் 
தைன் தைந்லதைலயயும், கணவலரயும் இழந்த 
ஆதைரவற்ற நலலயில் இருந்தைா் மற்றும், 



யூதை்ககளா, முஸலம்களிடம் கடும் 
பலகலம வகாண்டிருந்தைன். இந்தைத் 
திருமணத்தைால், அவ்களலடய விகராதை 
மனப்பான்லம நீங்ும் என்று வபருமானா் 
அவ்கா கருதினா்கா. 

 



  

 145. விருந்தில் விஷம்
 லகபரின் சண்லட முடிந்தைதம், 
அங்ுாள நலலலமகலளச் சீ்படுத்தி, ஒழுங்ு 
வசய்ய, வபருமானா் அவ்கா சிலநாட்கா 
அங்கக தைங்கினா்கா. 

நாயகம் அவ்கா, யூதை்களக்ு 
அலமதிலய ஏற்படுத்திக் வகாடுத்த, 
அவ்களடன் சமாதைானமாயிருந்தம், யூதை்களின் 
வதைால்லல நீங்கியபாடில்லல. 

வபருமானா் அவ்கா லகபரில் தைங்கி 
இருந்தைகபாத ஒரு யூதைப் வபண் வபருமானா் 
அவ்கலளயும், அவ்களலடய கதைாழ்கா 
சிலலரயும் விருந்தக்ு அலழத்தைா். 

வபருமானா் அவ்களம் சம்மதித்த 
அவா வீட்டுக்ுச் சாப்பிடச் வசன்றா்கா. 



இலறச்சியில் நஞ் கலந்த வபருமானா் 
அவ்களக்ும், மற்றவ்களக்ும் உணவு 
பலடத்தைாா. 

வபருமானா் அவ்கா ஒரு இலறச்சித் 
தண்லட எடுத்த வாயில் லவத்தைதகம, நஞ் 
கலந்தாளலதை அறிந்த, அலதைத் தப்பி 
விட்டா்கா. உடன் இருந்தை கதைாழ் பி்டரு அந்தை 
இலறச்சிலய உண்டு உயி் தறந்தைா். 

வபருமானா் அவ்கா, அந்தைப் 
வபண்லண அலழத்த விசாரித்தைா்கா. 

அந்தைப் வபண், “தைாங்கா உண்லமயில் 
நபி தைானா என்பலதைச் கசாதித்தப் 
பா்ப்பதைற்காககவ, நஞலசக் கலக்க ஏற்பாடு 
வசய்கதைாம். தைாங்கா உண்லமயில் நபியாய் 
இருந்தைால், இந்தை விஷம் தைங்கலள ஒன்றும் 
வசய்யாத. அவ்வாறு இல்லாமல், தைாங்கா மற்ற 
அரச்கலளப் கபான்று ஓ்் அரசராக இருந்தைால் 
இந்தை விஷம் தைங்கலளக் வகான்று விடும். 
அதைனால், தைங்களிடமிருந்த விடுதைலல 
கிலடக்ும்” என உண்லமலயக் கூறினாா. 
தைங்கலளக் வகால்ல முயன்றதைற்காக நாயகம் 



அவ்கா அவளக்ு தைண்டலன எதவும் 
வகாடுக்கவில்லல. 

 



  

 146. பலகவ்கா வபரும்பாிலம் 
அழிந்தைன்
 லகப் பிரகதைசம் தைங்களலடய 
கட்டிப்பாட்டின் ்கழ் வந்தைதம், அலதை இரண்டு 
பங்காக்கி, ஒரு பங்லகப் வபாத நதிக்ு ஒதக்கி, 
அதைாவத விருந்தின், தூதை்களலடய 
வசலவுக்காக ஏற்படுத்தி லவத்தைன். 

மற்வறாரு பங்ு, கபாரில் கலந்த 
வகாண்ட யுத்தை வீர்கா அலனவருக்ும் 
சமமாகப் பங்கிட்டுக் வகாடுக்கப் பட்டத. 

வீதைாசாரப்படி வபருமானா் 
அவ்களக்ும் பங்ு கிலடத்தைத. லகபரின் 
வவற்றிக்ுப்பின், முஸலம் அரசியல் 
நலலலமயில் ஒரு பதமல்ச்சி கதைான்றியத. 

இஸலாத்தக்ு முக்கியமாகப் 
பலகவ்கா இருவலகயாக இருந்தைன். 
அவ்கா ுலறஷிகளம், யூதை்களம் ஆவா்கா. 



கிறிஸதவ்கா அகரபியாவில் இருந்தை 
கபாதிிலம், அவ்களக்ுப் கபாதிய 
வலலமகயா வசல்வாக்ககா இல்லல. 

ுலறஷிகளம் யூதை்களம் வகாாலக 
கவறுபாடு உலடயவ்களானாிலம், 
இஸலாத்லதைத் தைாக்ுவதைற்ு மட்டும் அவ்கா 
ஒன்று கச்ந்த வகாாவா்கா. 

லகபரின் வவற்றிக்ுப் பின், யூதை்களின் 
வலலம அடிகயாடுுன்றிவிட்டத. 
வபாருளாதைாரத்திிலம் அவ்கா நலல சரிந்த 
விட்டத. 

அதைன்பின் ுலறஷிகா மட்டுகம எஞசி 
இருந்தைா்கா. இதகாறும் பலகவ்கா அதிகமாக
இருந்தைலமயால், மதை சம்பந்தைமான 
அறிவுலரகலளப் கபாதிப்பதைற்ு முழு கநரமும் 
வசலவிட வாய்ப்ப இல்லாமல் கபாய்விட்டத. 

யூதை்களின் முறியடிப்ப, ஹலதைபிய்யா 
உடன்படிக்லக இவற்றால் மா்க்கப் கபாதைலன 
வசய்வதைற்ு வாய்ப்பம் வசதியும் உண்டாயிற்று. 



வபருமானா் அவ்கா கதைாழ்களடன் 
லகபரிவிருந்த வாதியுல்ுரா என்னம் 
பாளத்தைாக்லக கநாக்கிச் வசன்றா்கா. ஆனால் 
சண்லட வசய்ய கவண்டும் என்ற கநாக்கத்கதைாடு
அவ்கா அங்கக வசல்லவில்லல 

அங்கக யூதை்கா கூட்டமாக வாழ்ந்த 
வகாண்டிருந்தைா்கா. அவ்கா ஏற்கனகவ 
தையாராக இருந்தைதைால், முஸலம்கலள கநாக்கி 
அம்பகலள எய்ய ஆரம்பித்தைா்கா. அதிலருந்த 
சண்லட வதைாடங்கியத. சிறித கநரத்தில் யூதை்கா
பணிந்த விட்டன். 

லகப் யூதை்கா வசய்த வகாண்ட 
உடன்படிக்லகயின் நபந்தைலனகலள 
அவ்களம் ஏற்றுக் வகாண்டா்கா. 

 



  

 147. மக்காவில் கண் வகாாளாக் 
காட்சி
 ஹுலதைபிய்யா உடன்படிக்லக ஏற்பட்டு 
ஒரு வருடம் ஆகி இருந்தைத. அதைன்படி, 
இவ்வருடம், ஹிஜர ஏழாம் ஆண்டு ஹஜலஜ 
நலறகவற்ற வபருமானா் அவ்கா 
விரும்பினா்கா. 

உடன்படிக்லகயின்கபாத, 
வபருமானாருடன் வசன்றவ்கா எல்கலாரும் 
வரகவண்டும் என அறிவிக்கப்பட்டத. 

அதைன்படி எல்கலாரும் வபருமானா் 
அவ்களடன் 2000 முஸலம்கா வசன்றா்கா. 

உடன்படிக்லகயின் நபந்தைலனப்படி 
ஆயுதைங்கலள எடுத்தச் வசல்லக் கூடாத. 
ஆலகயால், மக்காவுக்ு எட்டு லமல் முன்னதைாக
ம்ருஸ ஸஹ்ரான் அருகக ஒரு பாளத்தைாக்கில், 
ஆயுதைங்கலள எல்லாம் லவத்த, அவற்லறக் 



காவல்பரிய சில வீர்கலள நயமித்தவிட்டு, 
மற்றவ்கா மக்காவுக்ுச் வசன்றா்கா. 

பனிதை யாத்திலரலய (உம்ரா) 
நலறகவற்ற வபருமானா் அவ்கா தைங்கா 
கூட்டத்தைாருடன் வந்த வகாண்டிருக்கிறா்கா. 
என்பலதை அறிந்தைதம் ுலறஷிகா மனம் 
வபாறாதைவ்களாய், மக்கா நகலரக் கால வசய்த 
விட்டு, அருகக உாள ுன்றுகளிிலம், இதைர 
புதிகளிிலம் கபாய்த்தைங்கி, 
நலடவபறப்கபாும் சடங்ுகலள கவனித்தக் 
வகாண்டிருந்தைா்கா. 

வபருமானா் அவ்கா ஒட்டகத்தில் 
கம்பரரமாக அம்ந்த வநருங்கிய கதைாழ்கா 
முன்னம் பின்னம் சூழ்ந்த வர, மக்காவுக்ு 
வருலக பரிந்தைா்கா. இதைர யாத்திரிக்கா 
ஒட்டகங்களிிலம், நடந்தம் வதைாட்ந்த 
வரலானா்கா. 

ஏழு ஆண்டுகளக்ுப் பின், 
இப்வபாழுததைான் மக்கா திருநகலரயும் 
கஃபாலவயும் வபருமானா் அவ்கா 
கண்டா்கா. அந்தைக் காட்சியில் அவ்களலடய 



உாளமும், உடிலம் மகிழ்ச்சியால் பூரித்தப் 
கபாயின. 

வபருமானா் அவ்கா கஃபாலவச் 
்ற்றிவந்த, 'உம்ரா'வின் சடங்ுகலளச் 
வசவ்வகன நலறகவற்றினா்கா. 

மதீனா பாளிவாசலல் வதைாழுலகலய 
நடத்தவத கபால், மக்காவிிலம் வபருமானா் 
அவ்கா வதைாழுலகலய நடத்தி லவத்தைா்கா. 

மக்கா வாசிகா, இவற்லறவயல்லாம் 
கண்டு வியப்ப கமலட்டு, பிரமித்த விட்டா்கா.

ுலறஷிகளக்ுச் சிலலக காட்டி, 
அவ்கலளத் தைங்ககளாடு இலயயும்படி 
வசய்வதைற்காக, அப்பாஸ அவ்களின் லமத்தணி
லமமுனா நாச்சியாலரப் வபருமானா் அவ்கா. 
திருமணம் வசய்த வகாண்டா்கா. அதைனால் 
மக்காப் பிரமுக்கா பல் வபருமானா் 
அவ்கலளப் பின்பற்ற முன் வந்தைா்கா, 

வபருமானா் அவ்களம், ஏலனகயாரும்
மக்காவுக்ு வந்த மூன்று நாட்கா ஆகிவிட்டன. 



எனகவ, நபந்தைலனப்படி, வந்தைவ்கா திரும்பிப் 
கபாய்விட கவண்டும் என வபருமானா் 
அவ்களிட்ம் ுலறஷிகா சா்பாக ஸலஹல், 
ஹ-லவதிப் ஆகியவ்கா வந்த வசான்னா்கா. 

அன்று இரகவ, வபருமானா் அவ்கா 
தைங்கலளச் சா்ந்தைவ்கா அலனவலரயும் 
அலழத்தக் வகாண்டு, மக்காலவ விட்டுப் 
பறப்பட்டா்கா. 

 



  

 148. வவற்றியும் இழப்பம்
 கராமாபரிச் சக்கரவ்த்தியின பஸரா 
மாநலத்தின் ஆளநராக இருந்தை ஷ்ஜல் 
கிறிஸதவ மதைத்லதைச் கச்ந்தைவ். அவருக்ு 
வபருமானா் அவ்கா ஹாரிதப்ன உலம் 
என்னம் தூதை் மூலம் கடிதைம் அனப்பினா்கா. 

தூதை் ஹாரிலதை ஷ்ஜீல் வகான்று 
விட்டா். தூத வசன்றவலரக் வகால்வத 
கடுலமயான ுற்றம். ஆலகயால், அவலரத் 
தைண்டிப்பதைற்காகப் வபருமானா் அவ்கா 
மூவாயிரம் கப் வகாண்ட பலட ஒன்லற 
அனப்பி லவத்தைா்கா. 

அந்தைப் பலடக்ு முதைலல் ஸலததப்ன 
ஹாரிதைா அவ்கலளத் தைளபதியாக 
நயமித்தைா்கா. “கபாரில் அவ் உயி் தறந்தைால், 
ஜஃப் தைளபதியாக இருக்க கவண்டும், என்றும், 
அவரும் வீர மரணம் அலடந்தைால் அப்தல்லாஹ் 
இப்ன ரவாஹா தைளபதியாக ஆக கவண்டும் 
என்றும், அவரும் கபா்க்களத்தில் மாண்டு 



கபானால், பின்ன் தைங்களக்ுாகள ஒருவலரத் 
தைளபதியாகத் கதை்ந்த எடுத்தக் வகாாளலாம்” 
என்றும் கட்டலளயிட்டு வபருமானா் அவ்கா 
சிறித தூரம் வலர வசன்று பலடலய அனப்பி 
லவத்தைா்கா, 

பலட மதீனாலவ விட்டுப் பறப்பட்ட 
வசய்திலய அறிந்தை ஷ்ஜீல், வபரிய அளவில் 
பலடலயத் திரட்டி லவத்திருந்தைா். 

இரண்டு பலடகளம் ு முதைா' என்னம் 
இடத்தில் லகக் கலந்தைன. முஸலம் பலட 
அளவில் சிறிதைானாிலம் ஆகவசத்தடன் 
கபாரிட்டத. 

லஸத, (ரல-அன்ஹம்) அப்தல்லாஹ், 
ஜஃப் ஆகிய மூன்று தைளபதிகளம் ஒருவ்பின் 
ஒருவராக கபா்க் களத்தில் வீர மரணம் 
அலடந்தைா்கா. 

அதைன் பின்ன், பலடயின் ஆகலாசித்த 
ஹல்ரத் காலதப்ன வ்லலதைத் தைளபதியாகத் 
கதை்ந்வதைடுத்தைன். 



பல புதிகளில் பிரிந்த, கபாரிட்டுக் 
வகாண்டிருந்தை பலடயினலர காலத ஒன்று 
திரட்டி வீரமாகப் கபாரிட்டா். 

கபா்க்களத்திலருந்த வசய்தி 
வருமுன்கன, வபருமானா் அவ்கா 
நகழ்ச்சிகலள அறிந்த மதீனாவில் 
உாகளாருக்ு அறிவித்தைா்கா. 

பலகவ்களின் பலட பலகமா 
பன்மடங்ு வபரித, ஆலகயால் முஸலம் 
பலடக்ு கமிலம் இழப்ப உண்டாும் என்று 
கருதி, பலகவ்கலளப் பின்வதைாடராமல் 
மதீனாவுக்ுத் திரும்பி வந்த விட்டா்கா. 

இப்கபாரில், முஸலம்களக்ு வவற்றி 
கிலடத்தை கபாதிிலம், வவற்றியினால் பலன் 
எதவும் கிட்டவில்லல. 

பலடகா திரும்பி வந்தைதம், ஒருபக்கம் 
மகிழ்ச்சியும் ஒருபக்கம் தன்பமாகவும் இருந்தைத.

இளம் வயதினரான ஜஃபரின் 
மலனவியின் தக்கத்லதையும், அவ்களலடய 



ஆண் ுழந்லதைலயக் லகயில் எடுக்ும் கபாத 
உண்டாும் தன்பத்லதையும், வபருமானா் 
அவ்களால் தைாள முடியவில்லல. 

அகதைகபால் லஸதின் வபண் 
ுழந்லதைலயப் பா்த்தைவுடன் வபருமானா் 
அவ்கா அளவற்ற தயரம் அலடந்தைா்கா. 

 



  

 149. உடன்படிக்லகக்ு 
உடன்படாதைவ்கா
 முஸலம்களம் ுலறஷிகளம் வசய்த 
வகாண்ட ஹலதைபிய்யா உடன்படிக்லகயின்படி, 
தைங்களக்ு விருப்பமானவ்களடன் கூட்டு 
உடன்படிக்லக வசய்த வகாாள உரிலம உண்டு 
என்ற நபந்தைலன இருந்தைத. அலதை அனசரித்த 
ுஸாஅ என்னம் கூட்டத்தைா் முஸலம்களடன் 
கூட்டு உடன்படிக்லக வசய்த வகாண்டு, 
முஸலம்களாகி விட்டன். அகதைகபால், 
பனூபக்க் என்னம் கூட்டத்தைா் 
ுலறஷிகளடன் நட்ப உடன்படிக்லக வசய்த 
வகாண்டன். 

இந்தை இரு கூட்டத்தைாருக்ும் மத்தியில் 
வவு காலமாககவ பலகலம இருந்த வந்தைத. 
பனூபக்க் கூட்டத்தைா் ுஸாஅ கூட்டத்தைாலர 
ந்க்கி விடகவண்டும் என்ற எண்ணத்தடன் 
அவ்கலளத் தைாக்கினா்கா. ுலறஷிகளம் 
உடன்படிக்லகலயப் பறக்கணித்த, அவ்களக்ு
மலறமுகமாக உதைவி பரிந்த வந்தைா்கா. 



இக்ரிமா, ஸுலஹல், ஸப்வான் ஆகிய ுலறஷித்
தைலலவ்கா மாறுகவடம் பூண்டு, பனூபக்க் 
கூட்டத்தைாருடன் கச்ந்த சண்லட வசய்தைன். 

ுஸாஅ கூட்டத்தைாரில் சில் கஃபாவில் 
தைஞசம் அலடந்தைா்கா. ஏவனன்றால், 
கஃபாவின் எல்லலக்ுா சண்லட சச்சரவு 
வசய்வதம், வகாலல வசய்வதம் கூடாத. ஒருவ் 
எவ்வளவு வபரிய ுற்றத்லதைச் வசய்திருந்தைாிலம் 
கஃபாவுக்ுா தைஞசம் புந்தவிட்டால், அவலர 
ஒன்றும் வசய்யக்கூடாத என்பத பனிதை 
சம்பிரதைாயம். 

ஆனால் இந்தைச் சம்பிரதைாயத்லதையும் 
வபாருட்படுத்தைாமல், பனபக்க் கூட்டத்தைா், 
ுலாஅ கூட்டத்தைாரில் பலலர பனிதை 
தைலத்திகலகய வவட்டிக் வகான்றுவிட்டன். 
ுலறஷிகா அலதைத் தைடுக்காமல் பா்த்தக் 
வகாண்டிருந்தைா்கா. 

ுஸாஅ கூட்டத்தைாரில் நாற்பத கப் 
ஒட்டகங்களில் ஏறி, மதீனாவுக்ுச் வசன்று, 
வபருமானா் அவ்களிடம் மக்காவில் 
நடந்தைவற்லற முலறயிட்டு, தைங்களக்ு உதைவி 
பரியுமாறு கவண்டிக் வகாண்டன். 



வபருமானா் அவ்கா சில 
நபந்தைலனகலளத் கூறி, ஒரு தூதைலர 
ுலறஷிகளிடம் அனப்பினா்கா. 

சண்லட வசய்யாமகலகய சமாதைான 
முலறயில் அலதைத் தீ்க்கக் கருதினா்கா 
வபருமானா் அவ்கா. 

ுலறஷிகா, வபருமானா் கூறி 
அனப்பிய நபந்தைலனகலள ஏற்க மறுத்த 
விட்டன். ஆனால், ஹுலதைபிய்யா உடன் 
படிக்லகலய நராகரிப்பலதை மட்டும் ஒப்பக் 
வகாாளவதைாகச் வசான்னா்கா. 

தூதை் மதீனாவுக்ுத் திரும்பி விட்டா். 

 



  

 150. பலகவரின் தூதைருக்ு 
அவமரியாலதை
 முஸலம் தூதை் மதீனாவுக்ுத் திரும்பிச் 
வசன்றதம் ுலறஷிகா, தைங்கா தைவலற எண்ணி 
வருத்தைப்பட்டா்கா. 

தைலலவ்கா கூடி ஆகலாசித்தைா்கா, 
ஹுலதைபிய்யா உடன் படிக்லக லயப் 
பதப்பிப்பகதை நல்லத எனத் தீ்மானித்த, 
அதைற்காகப் வபருமானா் அவ்களிடம் 
அபூஸுப்யாலனத் தூத அனப்பினா்கா. 

அபூஸுப்யான் மதீனா வசன்றதம் 
முதைலல், தைம் பதைல்வியும் வபருமானா் 
அவ்களின் மலனவியுமான உம்மு ஹபிபா 
நாச்சியா் வீட்டுக்ு வசன்றா். அவகரா தைம் 
தைந்லதைலய பிரியத்கதைாடு வரகவற்கவில்லல. 
தைவிர, அவ் உட்காரப்கபான கம்பளத்லதை 
எடுத்த மடித்த லவத்த விட்டா். 



தைம் பதைல்வியின் இந்தைப் கபாக்லகக் 
கண்டு வியப்பலடந்த, “என்னருலம மககள! 
இந்தைக் கம்பளத்தில் என்லன உட்கார விடாமல், 
அலதை எடுத்த, மடித்த லவத்த விட்டாகய, 
ஏன்?” என்று ககட்டா் அபூஸுப்யான். 

அதைற்ு, “இத நபிகா வபருமானா் 
அவ்கா அமரும் கம்பளம். பனிதைமான அந்தைக் 
கம்பளத்தில் உம்லமப் கபான்ற சிலல 
வணக்கத்தைா் உட்காரக் கூடாத. அதைனாகலகய 
அலதை எடுத்த மடித்த லவத்கதைன்” என்றா் 
உம்மு ஹபிபா. 

அதைன்பின், அபூஸுப்யான் வபருமானா் 
அவ்கலளக் காணச் வசன்றா். அவ்ககளா 
அவலர வரகவற்கவும் இல்லல; முகம் 
வகாடுத்தப் கபசவும் இல்லல. 

அடுத்த அபூக்க், உம், அ்ல (ரல-
அன்ஹும்) முதைலாகனாரிடம் வசன்றா். 
அவ்ககளா அபூஸ-ப்யாலனப் 
வபாருட்படுத்தைகவ இல்லல. 

ஏமாற்றம் அலடந்தை அபூஸுப்யான் 
மதீனா பாளி வாசிலக்ுச் வசன்று, “நாங்கா 



முஸலம்களடனம் மற்றவ்களடனம் 
சமாதைானமாக வாழ விரும்பகிகறாம். அதைற்ு 
அவ்கா இணங்கவில்லல” என 
வவளிப்பலடயாகக் கூறினா். 

பின்ன், அபூஸுப்யான் மக்காவுக்ுச் 
வசன்று நடந்தைவற்லற ுலறஷூகளிடம் 
விவரமாகக் கூறினா். 

அலதைக் ககட்டட் ுலறஷூசிகா, 
அபூஸுப்யானிடம், “நீ் சமாதைான உடன்பாடு 
வசய்த வகாண்டு வரவும் இல்லல; 
அப்படியானால், நாம் ஆறுதைல் 
அலடந்திருக்கலாம். அல்லத சண்லடக்கான 
முடிவும் வசய்த வரவில்லல. அவ்வாறானால், 
சண்லடக்காவத நாம் தையாராகலாம்” என்று கூறி 
கலக்கத்கதைாடு இருந்தைன். 

 



  

 151. ுற்றமும் மன்னிப்பம்
 உடன்படிக்லகலய மீறி அநயாயம் 
வசய்த வரும் மக்கா வாசிகா மீத 
பலடவயடுப்பலதைத் தைவிர கவறு வழியில்லல. 

முஸலம்களக்ு நட்பாயுாள மற்ற 
கூட்டத்தைாருக்ும் பலடயில் கலந்த 
வகாாளமாறு வபருமானா் இரகசியமாகச் 
வசய்தி அனப்பினா்கா. 

ஆனால், பலட எங்கக வசல்கிறத? 
எதைற்காகச் வசல்கிறத? என்ற வசய்தி எவருக்ும் 
வதைரியாத. மக்கா வாசிகளக்ுத் வதைரியாமல் 
இருக்ும் வபாருட்டு, தைுந்தை ஏற்பாடுகலளப் 
வபருமானா் அவ்கா வசய்திருந்தைா்கா. 

இதைற்கிலடகய, ஹாதிப் என்னம் 
முஸலம், மக்காப் பலடவயடுப்பக்காக 
ஏற்பாடாகிறத என்பலதை எப்படிகயா வதைரிந்த 
வகாண்டா். உடகன, இரகசியமாக 



ுலறஷுகளக்ு ஒரு கடிதைம் எழுதி, ஒரு வபண் 
மூலம் மக்காவுக்ு அனப்பி லவத்தைா். 

ஹாதிப் கடிதைம் அனப்பிய வசய்தி 
வபருமானா் அவ்களக்ு இலறயருளால் 
அறிவிக்கப்பட்டத. 

உடகன வபருமானா் அவ்கா, அல 
அவ்கலள அனப்பி, அந்தைப் 
வபண்ணிடமிருக்ும் கடிதைத்லதைக் லகபற்றி 
வருமாறு கட்டலளயிட்டா்கா. 

அந்தைப் வபண்ணின் கூந்தைலல் மலறத்த 
லவக்கப்பட்டிருந்தை கடிதைத்லதைக் லகப்பற்றிக் 
வகாண்டு வந்த வபருமானா் அவ்கா முன்கன 
லவக்கப்பட்டத. 

ஹாதிலப அலழத்த வபருமானா் 
அவ்கா விசாரித்தை கபாத, தைம் வநருங்கிய 
உறவின்கா எவ்விதை ஆதைரவும் இல்லாமல், 
மக்காவில் இருப்பதைால், அவ்களக்ு 
ுலறஷூகளால் தீங்ு கநரி டாமல் 
இருப்பதைற்காகக் ுலறஷூகளக்ு உதைவி வசய்த
விடகவண்டும் என்று கருதி, கடிதைத்லதை 



அனப்பியதைாகக் கூறி, தைம் ுற்றத்லதை ஒப்பக் 
வகாண்டா். 

“உத்தைரவு வகாடுத்தைால், இந்தைப் 
பாதைகனின் தைலலலயத் தண்டித்த விடுகவன்” 
என ஆகவசப்பட்டா் உம் அவ்கா. 

ஹாதிப் ஒரு முக்கியமான முஸலம் 
கதைாழ். பத்ருப் கபாரில் கலந்த வகாண்டவ். 

வபருமானா் அவ்கா, உம் 
அவ்களிடம், “கதைாழகர, பத்ருச் சண்லடயில் 
ஈடுபட்டவ்கா வசய்யும் பாவங்கலள 
ஆண்டவன் மன்னித்த விட்டான்” என்று கூறி, 
ஹாதிலப மன்னித்த விட்டா்கா. 

 



  

 152. பலடதிரண்டு மக்காலவ 
வநருங்ுதைல்
 மக்காவுக்ுப் கபாும் வழியில், அரபிக் 
கூட்டத்தைாரில் பல் வபருமானா் அவ்களின் 
பலடகயாடு ஆங்காங்கக கச்ந்த 
வகாண்டா்கா, 

மக்காவுக்ுச் சிறித தூரத்தில் இருந்தை 
ம்ருஸ ஸஹ்ரான் என்னம் இடத்தில், முஸலம் 
பலடயின் முகாம் இட்டன். 

அந்தை இடத்தக்ு அருகில் 
இருந்தைகமட்டில், ஒவ்வவாருவரும் 
தைனித்தைனியாக, அடுப்ப மூட்டிச் சலமயல் 
வசய்யுமாறு வபருமானா் அவ்கா 
பலடயினருக்ுக் கட்டலளயிட்டா்கா. 

அவ்வாகற பலடவீர்கா பதினாயிரம் 
அடுப்பகலள மூட்டி, சலமயல் வசய்ய 



முற்பட்டா்கா. அதைனால் அந்தை வட்டாரம் 
முழுவதம் ஒகர ஒளிமயமாய் இருந்தைத. 

இதைனால் முஸலம்களின் - கண்டு 
கலங்கி, எதி்க்காமல் மக்காவுக்ுா 
ுலறஷூகா தைங்கலள விட்டு விடுவா்கா. 
இரத்தைம் சிந்தைாமலருக்ும் என்பதைற்காககவ 
நாயகம் அவ்கா இப்படி ஒரு ஏற்பாட்லடச் 
வசய்தைா்கா. 

வபருமானா் அவ்களின் சிறிய தைந்லதை 
அப்பாஸ அவ்கா முன்னதைாக மக்காவிலருந்த 
பறப்பட்டு வந்த வழியில் முஸலம்களடன் 
கச்ந்த வகாண்டா்கா. 

அதவலர பலடவயடுப்லப அறியாதை 
ுலறஷிகா திடீவரன கமட்டுப்புதி எங்ும் 
ஒகர வவளிச்சமாய் இருப்பலதைக்கண்டு, 
வியப்பம், திலகப்பம் அலடந்தைன். 

அவ்கா மக்காவிலருந்த பறப்பட்டு, 
முஸலம் பலட தைங்கியிருக்ும் இடத்தக்ு 
அருகில் வந்த, கமட்டுப் புதிலயக் கூ்ந்த 
கநாக்கினா்கா. வவுதூரம் வலர அங்கக 



வநருப்ப எரிந்த வகாண்டிருப்பலதைக் கண்டு 
கலக்கம் அலடந்தைன். 

“இவ்வளவு, அடுப்பகலளயும் 
ஏராளமான பலடகலளயும் இதவலர கண்டத 
இல்லலகய” என வியந்தைன். 

இவ்வாறு அபூஸுப்யான் ுழு வசால்லக்
வகாண்டிருக்ும்கபாத, அந்தை இருட்டு 
கநரத்தில், அபூஸுப்யான் கபலரச் வசால்லக் 
கூப்பிட்ட ுரல் ககட்டத. யா் தைம்லமக் 
கூப்பிட்டத என அவ் திரும்பிப் பா்த்தைா். 

வபருமானா் அவ்களின் சிறிய 
தைந்லதையான அப்பாஸ அவ்ககள அவ்வாறு 
கூப்பிட்டா்கா என்பத வதைரிய வந்தைத. 

பதினாயிரம் முஸலம் வீர்கா 
பலடவயடுத்த வந்திருப்பலதையும், அவ்கலள 
எதி்க்க இயலாத என்பலதையும் மக்காவுக்ுப் 
கபாகிறவ்கா மூலமாகக் ுலறஷிகளக்ு 
முன்கூட்டிகய அறிவித்த விட கவண்டும் என்ற 
கநாக்கத்கதைாடு, வபருமானா் அவ்களின் 
ககாகவறு கழுலதையின் மீகதைறி, மக்காலவ 



கநாக்கி அப்பாஸ அவ்கா வசன்று 
வகாண்டிருந்தைா்கா. 

 



  

 153. எதிரிக்ு ஏற்பட்ட பயம்
 அப்பாஸ அவ்கா இருளில் 
கூப்பிட்டதம், அபூஸுப்யான், அவ்களிடம் 
வந்தைா். 

அவரிடம், “அடுப்பிலருந்த வவளிவரும்
வநருப்பின் ஒளிகய உம்லமக் கலக்கம் அலடயச்
வசய்திருக்ும். இதிலருந்த முஸலம் 
கசலனயின் பலத்லதையும், எண்ணிக்லகலயயும் 
நீ் அறிந்த வகாண்டிருப்பர். இவ்வளவு வபரிய 
கசலனலயக் ுலறஷிகா எதி்ப்பதில் பலன் 
உண்டா? ஆலகயால், என்கனாடு என் சககாதைர் 
ுமாரரிடம் நீ் வந்தைால், உம்லம மன்னித்த 
விடுமாறு நான் கூறுகவன்” என்றா்கா 
அப்பாஸ அவ்கா. 

அபூஸுப்யான் சிந்திக்கத் வதைாடங்கினா்.

முஸலம்களிடம் வகாண்ட 
பலகலமயும், அவ்கலள ந்க்கிவிட பலமுலற 
பலடவயடுத்தச் வசன்றலதையும், அவ்களக்ு 



எதிராகப் பலலரத் தூண்டிவிட்டலதையும் தைாம் 
வசய்தை சூழ்ச்சிகலளயும், அபூஸுப்யான் 
எண்ணிப் பா்த்தைா். ஒவ்வவாரு வசயிலம் அவ் 
கண் முன்கன கதைான்றின. முஸலம்கா 
தைன்லனக் வகான்று, பழி தீ்க்கப் கபாதமான 
ஆதைாரங்கா அவ்களிடம் இருந்தைன. அலவ 
கவறு அவலரப் பயமுறுத்திக் வகாண்டிருந்தைன. 

வபருமானா் அவ்களின் கருலண 
உாளம் அபூஸுப்யானக்ுத் வதைரியும். அதைலால்,
இந்தை அரிய சந்தை்ப்பத்லதைக் லக நழுவ 
விடக்கூடாத என்று தீ்மானித்த, அப்பாஸ 
அவ்களடன் வபருமானா் அவ்கா தைங்கி 
இருந்தை கூடாரத்தக்ுச் வசன்றா். 

 



  

 154. பலகவனக்ு கிலடத்தை 
மன்னிப்ப
 அபூஸுப்யான் வசய்தை தீங்ுகா யாவும் 
முஸலம்களின் மனத்லதை விட்டு அகலவில்லல 
ஆலகயால், அவலரப் பழி வாங்கக் 
காத்திருந்தைன். - 

உம் அவ்கா வபருமானா் 
அவ்களிடம் வசன்று, ு அபூஸுப்யானின் 
தைலலலய வவட்டுவதைற்ு உத்தைரவு தைர 
கவண்டும்' என கவண்டினா். 

அப்பாஸ அவ்கா, அவலரக் 
காப்பாற்றும்படி வபருமானா் அவ்கலளக் 
ககட்டுக் வகாண்டா்கா. 

வபருமானா் அவ்கா 
காப்பாற்றுவதைாகக்கூறி, இரவு அப்பாஸ 
அவ்களடன் தைங்கியிருந்த காலலயில் 
வருமாறு கூறினா்கா. 



அபூஸ-ப்யான் இரவு முழுதம் அப்பாஸ 
அவ்களடன் தைங்கியிருந்த, காலலயில் 
வபருமானா் அவ்கா முன்கன வந்தைா். 

அவலரப் பா்த்த, “அபூஸுப்யாகன, 
அல்லாஹ்லவத் தைவிர, வணங்கத்தைக்க 
ஆண்டவன் கவறு யாரும் இல்லல என்பலதை 
இப்வபாழுதைாவத வதைரிந்த வகாண்டீரா?” என்று 
ககட்டா்கா. 

“கவறு ஆண்டவன் இருந்தைால், 
எங்களக்ு உதைவி இருப்பாகன” என்று 
பணிகவாடு பதில் அளித்தைா் அபூஸுப்யான். 

“நான் அல்லாஹ்வின் தூதை் என்பலதை, 
இன்னம் நீ் வதைரிந்த வகாாளவில்லலயா” 
என்று ககட்டா்கா வபருமானா் அவ்கா. 

“என் தைாயும், தைந்லதையும் உங்களக்ு 
அ்ப்பணம்: இதில் தைான் எனக்ுச் சிறித 
சந்கதைகம் இருக்கிறத” என்றா் அபூn ப்யான். 

“அபூஸுப்யாகன! அல்லாஹ்லவத் 
தைவிர, கவறு நாயகன் இல்லல; முஹம்மத 



அவனலடய திருத்தூதை் ஆவா்கா என்று 
இப்வபாழுதைாவத ஏற்றுக்வகாாளம்..” என்று 
ஹல்ரத் அப்பாஸ கூறகவ, அபூஸுப்யான் 
கலமாலவச் வசான்னா். 

 



  

 155. எதிரிகளக்ு அளித்தை 
விதிவிலக்ு
 வபருமானா் அவ்களிடம், 
“அபூஸுப்யான் வகளரவத்தில் மிகவும் 
பிரியமானவ். அவருக்ு ஏதைாவத 
கண்ணியம்வகாடுக்க கவண்டும்” என்று 
அப்பாஸ அவ்கா வசான்னா்கா. 

அதைற்ுப் வபருமானா் அவ்கா. 
“மக்காவாசிகளில் கஃபாவுக்ுா தைஞசம் 
அலடந்தைவ்களம், அபூஸுப்யான் வீட்டுக்ுா 
கபாய் இருந்த வகாண்டவ்களம், அவரவ் 
வீட்டில் கதைலவத் தைாழிட்டுக் 
வகாண்டிருப்பவ்களம், பாதகாக்கப் 
படுவா்கா. வாலள உலறயில் கபாட்டுக் 
வகாண்டிருப்பவ்களடனம் சண்லட வசய்ய 
மாட்கடாம்” என்றா்கா. 

அபூஸுப்யான் அலடந்தை மகிழ்ச்சிக்ு 
அளகவ இல்லல. 



அபூஸுப்யாலன கமட்டில் நறுத்தி, 
தைங்களலடய கசலனயின் பல பிரிவுகலளயும் 
பா்க்கச் வசய்யுமாறு ஹல்ரத் அப்பாஸடம் 
வபருமானா் (ஸல்) வசான்னா்கா. 

கசலனயின் பிரிவுகலளயும் காட்டி 
அவ்கா எந்தைக் கூட்டத்தின், அவ்களக்ுத் 
தைளபதிகா யா் என்பலதையும் அபூஸுப்யானக்ு
விளக்கிக் கூறப்பட்டத. 

வியப்ப கமலட்ட அபூஸ-ப்யான், 
“உண்லமயாககவ, உங்களலடய சககாதைர் 
ுமாரருலடய அரசாங்கம் வலலமயுலடயத" 
என்றா். 

“அத அவ்கா நபியாக இருப்பதைன் 
காரணத்தைால் ஏற்பட்டத” எ ன்றா்கா அப்பாஸ 
(ரல) 

 



  

 156. மக்காவாசிகளக்ு 
முன்வனச்சரிக்லக
 வபருமானா் அவ்கா ஒட்டகத்தின்மீத 
அம்ந்த வசன்றா்கா. பாதகாப்பக்காக, 
அவ்கலளச் ்ற்றிிலம் ஆயிரக்கணக்கான 
வீர்கா சூழ்ந்திருந்தைா்கா. 

மக்காவுக்ு அருகில் கசலன வந்த 
கச்ந்தைத. 

வபருமானா் அவ்களின் முன்கன 
வந்த, “எனக்ு உத்தைரவு வகாடுத்தைால், 
முன்கூட்டிகய நான் மக்காவுக்ுச் வசன்று, 
முஸலம்களின் வருலகலயயும், ுலறஷிகா 
வீண் பிடிவாதைத்தினால் தைடுக்காமல் 
இருக்ும்படியும், அவ்களிடம் அறிவித்த 
விடுகிகறன்” என்றா் அபூஸுப்யான். 

நாயகப் வபருந்தைலகயும் அதைற்ுச் 
சம்மதித்தைா்கா. 



அபூஸுப்யான் விலரவாக மக்காவுக்ுச் 
வசன்றா். 

முக்கியமான வசய்திலய அறிவிக்கத் 
தைங்கா தைளபதி வந்திருப்பதைாகக் ுலறஷிகா 
ஆவகலாடு அவலரச் சூழ்ந்த வகாண்டன். 

அவ்கலளப் பா்த்த, “நண்ப்ககள, 
உறவின்ககள! நான் இஸலாத்தில் கசாந்த 
விட்கடன். நம்முலடய வபாய்யான 
வகாாலகயினால், நமக்ு ஏற்பட்ட தீலமகலள 
எல்லாம் நீங்கா நன்ு அறிவீ்கா, இப்கபாத 
அலனவரும் சீராக வாழ கவண்டும். 
மறுலமயில், நற்பதைவி கிலடக்க கவண்டும் 
என்ற எண்ணம் உங்களக்ு இருக்ுமானால் 
நீங்கா பல வதைய்வ வணக்கத்லதைக் லகவிட்டு, 
ஒகர ஆண்டவனலடய வணக்கத்லதைக் 
கலடப்பிடியுங்கா. ஆ்வத்கதைாடு திரண்டு வரும்
முஸலம் கசலனலய, நம்மால் தைடுத்தை நறுத்தை 
இயலாத. அலதைத் தைடுக்க நாம் முயல்வத 
நம்லம நாகம நாசமாக்கிக் வகாாள வழி 
கதைடியதைாும். அதைன் மூலம் மக்காவில் இரத்தை 
வவாளம் ஒடும். என்னலடய வீரமும் 
லதைரியமும் நீங்கா நன்ு அறிந்தைகதை. 
அத்தைலகயவனான நாகன மாறிவிட்கடன்.” 



என்று கூறி விட்டு, வபருமானா் அவ்கா 
அளித்தை பாதகாப்பச் சிலலகலயயும் 
வதைரிவித்தைா்: 

இவ்வாறு அவ் வசால்லக் 
வகாண்டிருக்ும்கபாத அவருலடய மலனவி 
ஓ்டிவந்த, அவருலடய தைாடிலயப் பிடித்திழுத்த,
அவலர அவமதித்த, "காலப் வம்சத்தைாகர, 
உங்களலடய கராஷம் எங்கக கபாயிற்று? 
இந்தைக் கிழட்டு மனிதைலர அடித்தக் 
வகால்ிலங்கா. இவ் ஏகதைா உளறிக் 
வகாட்டுகிறா்” என்றா். 

“இந்தை முரட்டுப் வபண்்லடய 
வசாற்கலள நம்பி, நீங்கா கமாசம் கபாகாதீ்கா. 
இப்வபாழுத கயாசிப்பதில் பயனில்லல மிகப் 
வபரிய கசலன அருகில் வந்த விட்டத. அலதைத் 
தைடுத்த நறுத்தை உங்களால் இயலாத.” என்றா் 
அபூஸுப்யான். 

அந்தை மக்கா அலனவரும் ஓ்டி அவரவ் 
வீட்டுக்ுா புந்த கதைலவத் தைாழிட்டுக் 
வகாண்டா்கா. 

 



  

 157. முஸலம் பலட மக்கா 
வருலக
 முஸலம் கசலனயானத மக்காலவ 
வநருங்கி விட்டத. 

அந்தைப் பனிதை நகரம் முஸலம்களின் 
பா்லவக்ு நன்றாகத் வதைரிந்தைத. 

முஸலம்கலள எதி்ப்பதைற்ு அங்கக 
பலட எதவும் காணப்படவில்லல. 

எதி்ப்ப இல்லாதைத வபருமானா் 
அவ்களக்ு மிகவும் மகிழ்ச்சி அளித்தைத. 
ஒட்டகத்தின் மீத இருந்தைவாகற, தைலலலயத் 
தைாழ்த்தி ஆண்டவலன வதைாழுதைா்கா. 

கசலனகலள நான்ு பிரிவுகளாகப் 
பிரித்த ஒவ்வவாரு பிரிவும், ஒவ்வவாரு 
திலசயிலருந்த நகருக்ுா வசல்ிலம்படிக் 
கட்டலளயிட்டா்கா. 



கசலனகா நகருக்ுா நுலழயுமுன், 
கூடியவலர சண்லட வசய்யாமிலம் எவலரயும் 
தன்பறுத்தைாமிலம் இருக்ுமாறு வபருமானா் 
அவ்கா அறிவுறுத்தினா்கா. 

காலத் தைலலலமயில் வசன்ற பலட வதைன்
திலசயிலருந்த வந்தைத. அந்தை வழியில்தைான் 
இஸலாத்தின்மீத கடுலமயான பலகலம 
வகாண்டிருந்தைவ்கா வசித்த வந்தைா்கா. 

கசலன அந்தை வழியாக வந்தைதம் 
இக்ரிமா, ஸப்வான் கபான்கறா் சிறிய 
ுலறஷிகளின் சிறு கூட்டத்லதைத் தைங்களடன் 
கச்த்தக் வகாண்டு முஸலம் கசலனமீத 
அம்பகலள எய்தைா்கா. அப்வபாழுத தைளபதி 
காலத்தக்ுச் சண்லட வசய்வலதைத் தைவிர கவறு 
வழி இல்லாமல் அவ்கலள எதி்த்தத் 
தைாக்ககவ, அந்தைச் சிறிய கூட்டம் கதைாற்றுச் சிதைறி 
ஓ்டியத. 

அப்வபாழுத, வபருமானா் அவ்கா 
நகரிிலாள உயரமான ஓ்் இடத்தில் நன்று 
்ற்றிிலம் பா்த்தைா்கா. 



காலத் கசலனயின் வாாகா ஒளி 
வீ்வலதைக் கண்டதம், வபருமானா் அவ்கா 
வருந்தினா்கா. “சண்லட வசய்யக் கூடாத 
என்று நான் கண்டிப்பாக 
உத்தைரவிடவில்லலயா?” எனக் கடிந்த 
வகாண்டா்கா. ஆனால், பின்ன் 
விசாரலணயில் மக்கா ுலறஷிககள 
சண்லடக்ுக் காரணமாயிருந்தைா்கா என்பத 
வதைரிந்தைதம், “ஆண்டவன் எப்படி 
தீ்மானிப்பாகனா, அதகவ எல்லாவற்றிிலம் 
கமலானத” என்று வசான்னா்கா. 

இந்தைச் சிறிய சண்லடலயத் தைவிர, 
முஸலம்கலள எதி்ப்பவ் ஒருவரும் அங்கக 
இல்லல. 

 



  

 158. உண்லமக்ுக் கிலடத்தை 
வவற்றி
 வபருமானா் அவ்களக்ு, ஆண்டவன் 
முன் அறிவித்தைபடி, மகத்தைான இவ் வவற்றிக்காக 
வதைாழுவதைற்ு உடகன கஃபாவுக்ுச் வசன்று 
ஏழுமுலற “தைவாப" வசய்த இடம் ்ற்றி 
வந்தைா்கா. 

கஃபாலவச் ்ற்றிிலம் 
லவக்கப்பட்டிருந்தை முந்நூற்று அறுபத 
விக்கிரகங்கலளயும், ஒவ்வவான்றாக தைங்கா 
லகயிலருந்தை கம்பால் ்ககழ தைாளிச் 
சாய்த்தைா்கா. 

“உண்லம வந்தைத வபாய் அழிந்த 
கபாயிற்று நச்சயமாக வபாய் அழியக் 
கூடியததைான்” என்ற கருத்த மிக்க திருக்ு்ஆன் 
வாக்கியத்லதைக் கூறியவாகற அவற்லறத் 
தைட்டினா்கா. 



அங்கக இருந்தை விக்கிரங்கா 
அலனத்திிலம் 'ஹுபல்' என்பத மிகப் வபரியத. 
மக்களக்ு அதைனிடம் மிுந்தை நம்பிக்லக உண்டு.
அந்தை விக்கிரகம் உயரமான ஓ்் இடத்தில் 
அலமக்கப்பட்டிருந்தைத. வபருமானா் 
அவ்களின் லகக் கம்பக்ு எட்டாதை தூரத்தில் 
அத இருந்தைதைால், அ்ல அவ்கா உயரத்தில் ஏறி 
நன்று, அலதைக் ்ககழ சாய்த்தைா்கா. 

கஃபாவின் ்வ் முழுவதம் நபிமா்கா, 
வானவ்கா ஆகிகயாரின் உருவச் சித்திரங்கா 
வலரயப்பட்டிருந்தைன. அவற்லறவயல்லாம் 
அழித்தக் கழுவுமாறு வபருமானா் அவ்கா 
கட்டலளயிட்டா்கா. 

ஒகர ஆண்டவனலடய வணக்கத்தக்காக
ஹல்ரத் இப்ராகிம் நபி அவ்கா ஏற்படுத்தி 
யிருந்தைவாறு, கஃபாலவத் தூய்லமயுடயதைாக 
ஆக்கச் வசய்தைா்கா. 

ஹல்ரத் பிலால் கஃபாவின் உச்சியில் 
ஏறி, பாங்ு (வதைாழுலகக்ு அலழத்தைல்) 
வசான்னா்கா. 



அதைன்பின், கஃபாவிலருந்த முப்பத 
அடி வதைாலலவிிலாள மகாகம இப்ராஹம் 
என்னம் இடத்தில் நன்று வபருமானா் இரண்டு
முலற வதைாழுதைா்கா. 

கஃபாவின் மீத ஏறி நன்று வகாண்டு, 
“அல்லாஹூ அக்ப்” என 

இன்று முழங்கிய அந்தைக் 
கறுப்பயிலாலல (ரல) முன்ப ுலறஷிகா என்ன
பாடு படுத்தினா்கா! 

இப்வபாழுத அவ் கஃபாவின் மீத 
ஏறியலதைக் கண்டதம் ுலறஷிகளக்ு உாளற 
உண்டான வருத்தைத்தக்ு அளவில்லல. 

 



  

 159. முன் அறிவிப்பம், 
திறவுககாிலம்
 வபருமானா் அவ்கா, கஃபாவின் 
பாதகாவலரான உதமான் இப்ன தைல்ஹா 
என்பவலர அலழத்த வருமாறு 
கட்டலளயிட்டா்கா. 

அவ் வந்தைதம், அவரிடமிருந்தை 
திறவுககாலலப் வபருமானா் அவ்கா வாங்கி, 
கஃபாலவத்திறந்த, உாகள வசன்று இரண்டு 
“ரக்அத், வதைாழுதைா்கா, வதைாழுலக 
நலறகவறியதம் வவளிகய வந்த, கதைலவப் 
பூட்டி, திறவு ககாலல உதமானிடம் வகாடுத்த, 
“இத எப்கபாதம் உம்மிடமும், உம்முலடய 
சந்தைதியாரிடமும் இருக்ும்” என்று கூறினா்கா.

வபருமானா் அவ்களின் 
திருவாக்ுப்படி, அந்தைத் திறவுககால் இன்று 
வலர அந்தை வம்சத்தைாரிடகம இருந்த வருகிறத. 



பல ஆண்டுகளக்ு முன், வபருமானா் 
அவ்கா கூறிய முன் அறிவிப்பானத 
இப்வபாழுத நலறகவறியத. 

இஸலாத்தின் ஆரம்ப காலத்தில், 
வபருமானா் அவ்கா கஃபாவுக்ுா 
வசல்ிலம்கபாத எல்லாம், அவ்கலளக் 
ுலறஷிகா தன்பறத்திக் வகாண்டிருப்பா்கா. - 
> 

ஒரு சமயம், வபருமானா் அவ்கா, 
உதமான் இப்ன தைல்ஹாவுடன் கஃபாவுக்ுா 
வசல்ிலம்கபாத, ுலறஷிகா இலடயூறு 
வசய்தைா் கா. அப்வபாழுத வபருமானா் 
உதமானிடம், ு இந்தைத் திறவுககால் ஒருநாா என் 
லகயில் இருக்ும். அப்கபாத அலதை நான் 
யாரிடம் வகாடுக்க விரும்பகிகறகனா, அவரிடம்
வகாடுப்கபன்” என்று கூறினா்கா. 

அலதைக் ககட்டதம், உதவான், 
“ுலறஷிகா அன்லறய தினத்திலருந்த 
தைாழ்வலடந்த நாசமாவா்கா” என்று 
வசான்னா். 



அதைற்ுப் வபருமானா் அவ்கா, 
“அல்ல; அவ்கா அன்று முதைல் கமன்லம 
அலடவா்கா” என்று கூறின்கா. 

வபருமானா் அவ்கா திறவு ககாலலக் 
வகாடுக்ும் கபாத உதமானிடம் 
முன்அறிவிப்லபப்பற்றி நலனவு 
படுத்தினா்கா. 

வபருமானாரின் வபருந்தைன்லமயான 
உாளத்லதைக் கண்டு, உதமான் அப்வபாழுகதை 
இஸலாத்லதைத் தைழுவினா். 

அடுத்த, வபருமானா் அவ்கா 
தைங்களின் வபரிய தைந்லதையான அப்பாஸ 
அவ்கலள அலழத்த, “யாத்திரிக்களக்ு 
தைண்ணி வசதி வசய்த வகாடுக்க கவண்டிய 
வபாறுப்லப உங்களக்ுக் வகாடுத்திருக்கிகறன்”
என்று கூறினா்கா. 

அதைன் பின்ன், மக்கா நகரம் முழுவதம், 
வபருமானா் அவ்கா ்கழ்க்கா்ம் 
விஷயத்லதை அறிவிக்ும்படி 
கட்டலளயிட்டா்கா. அத வருமாறு: “ஒகர 
நாயன்மீதம் நயாயத் தீ்ப்ப நாளின்மீதம் யா் 



வி்வாசம் உாளவகரா, அவ் தைம் வீட்டிிலாள 
விக்கிரஹத்லதை தண்டு தண்டாக்காமல் இருக்க 
மாட்டா். 

 



  

 160. உாளத்லதை வநகிழச் வசய்தை 
நகழ்ச்சி
 வபருமானா் அவ்கா கஃபாவிலருந்த 
வவளிகய வந்தைதம் ுலறஷிகளக்ு ஒரு நீண்ட 
வசாற்வபாழிவு நகழ்த்தினா்கா. 

அதைன்பின், அவ்கா மக்கா 
கூட்டத்லதைப் பா்த்தைா்கா. நாயகத்தக்ும், 
முஸலம்களக்ும் வபாறுக்க முடியாதை 
தன்பத்லதை உண்டாக்கிய வகாடியவ்கா பல் 
வபருமானா் அவ்களின் முன்கன நன்றா்கா. 

கருலணக் கடலான வபருமானா் 
அவ்கா அங்கக கூடியிருந்கதைாலர “ுலறஷி 
வம்சத்தினகர! நான் உங்களிடம் எவ்வாறு 
நடந்த வகாாள கவண்டும் என்று நீங்கா 
விரும்பகிி்கா?” என்று ககட்டா்கா. 

அவ்கா எல்கலாரும் 
அநயாயக்கார்கா, வகாலலகார்கா, கல் 



வநஞச்கா ஆனாிலம் வபருமான்தா் 
அவ்களின் கருலண 

உளளத்லதை நன்ு அறிந்தைவ்கா. 
ஆதைலால், வபருமானா் அவ்கலளப் பா்த்த, 
“கருலணமிக்க சககாதைர கருலண உாள 
சககாதைர் ுமாரகர! நீங்கா அன்படனம் 
இரக்கத்தடனம் நடந்த வகாாவீ்கா” என்று 
கூறினா்கா. 

அவ்கா கூறிய வசாற்கா 
வபருமானாரின் உாளத்லதை வநகிழச் வசய்த, 
கண்களில் நீ் வபருக்வகடுத்தைத. 

வபருமானா் அவ்கா, அந்தை மக்கலள 
கநாக்கி, “யூஸுப் நபி அவ்கா, தைங்கா 
சககாதைர்களிடம் வதைரிவித்தைத கபாலகவ, நான் 
உங்களிடம் கூறுகிகறன். இன்று உங்கலளக் 
ுற்றவாளிகளாகக் கருதை மாட்கடன். நாயன் 
உங்கலள மன்னிக்கட்டும். 
இரக்கமுாளவ்களில் எல்லாம் அவகன மிுந்தை 
இரக்கமுாளவன். நீங்கா வசல்ிலங்கா!” என்று 
கூறினா்கா. 



வபருமானா் அவ்களின் உத்தைம ுணச் 
சிறப்லபக் கண்டு மக்கா அலனவரும் உாளம் 
வநகிழ்ந்தைா்கா. 

 



  

 161. வகாடியவ்களக்ும் 
மன்னிப்ப அளித்தைல்
 முஸலம் கசலனயானத மக்காவுக்ுா 
நுலழந்தைதம், மக்காவாசிகளில் சில், தைாங்கா 
முன்ப முஸலம்களக்ு இலழத்தை 
தீங்ுகளக்காக, அவ்கா தைங்கலளப் 
பழிவாங்கக் கூடும் என்று பயந்த மக்காலவ 
விட்கட ஓ்டிவிட்டா்கா. அவ்கா அலனவரும் 
மன்னிக்கப்பட்டன். 

அபூஜஹிலன் மகன் இக்ரிமாவும் 
அவ்வாறு ஓ்டியவ்களில் ஒருவ். அவ் 
மக்காலவ விட்டு ஒடியதம் அவருலடய 
மலனவி உம்முஹ்கம் வபருமானா் 
அவ்களிடம் வந்த, “ஆண்டவனலடய தூதைகர! 
இக்ரிமாலவக் வகால்ிலம்படி நீங்கா 
கட்டலளயிடுவீ்ககளா என்ற அச்சத்தைால், அவ் 
ஏமனக்ு ஓ்டி விட்டா். அவலர 
மன்னிக்ும்படி தைங்கலள மன்றாடிக் ககட்டுக் 
வகாாகிகறன்” என்றா். 



மன்னித்த விட்டதைாகப் வபருமானா் 
கூறினா்கா. 

உடகன மலனவி இக்ரிமாலவத் கதைடிச் 
வசன்று, அவலரக் கண்டு; “மிுந்தை தையாளமும் 
கமன்லமயும் மிக்க ஒருவரிடமிருந்த நான் 
உம்மிடம் வந்திருக்கிகறன். ஆலகயால், 
உம்லமகய நாசமாக்கிக் வகாாள கவண்டாம். 
ஏவனனில் வபருமானா் அவ்களிடமிருந்த 
நான் மன்னிப்பப் வபற்று வந்திருக்கிகறன்" 
என்று கூறினா். 

உடகன இக்ரிமா இஸலாத்லதைத் 
தைழுவினா்; தைம் மலனவிகயாடு மக்காவுக்ு 
வந்த வபருமானா் அவ்கா இருக்ும் இடம் 
வசன்றா். 

இக்ரிமா, இஸலாத்தக்ு இலழத்தை 
வகாடுலமகா வகாஞசம் அல்ல. அவருலடய 
தைந்லதையான அபஜஹிகலா இஸலாத்லதை 
அழிப்பலதைகய ுறிக்ககாளாகக் வகாண்டவ். 
அத்தைலகய வகாடிய பலகவரான இக்ரிமா 
இஸலாத்லதைத் தைழுவியத வபருமானா் 
அவ்களக்ு அளவற்ற மகிழ்ச்சிலய அளித்தைத. 



 



  

 162. ுற்றத்லதை உண்ந்த 
மன்றாடுதைல்
 முன் ஒரு சமயம், வபருமானா் 
அவ்களின் மகா லஸனப் அவ்கா 
மக்காவிலருந்த மதீனாவுக்ு வசல்வதைற்காக 
ஒட்டகத்தின் மீத ஏறியகபாத, அல்ஹுலவரித, 
ஹப்பா் என்ற இருவ் ஈட்டியின் பின்பறத்தைால், 
அவ்கலளத் தைாக்கின். அதைனால், அவ்கா 
ஒட்டகத்திலருந்த ்ககழ விழும்படி யாயிற்று. 
அப்வபாழுத அவ்கா கருக் வகாண்டிருந்தைதைால் 
அக்கரு சிலதைந்தைத. இறுதியில் அவ்களின் 
மரணத்தக்ும் அதகவ காரணமாகவும் 
அலமந்தைத. 

அக்வகாடிய ுற்றத்லதை நலனத்தப் 
பயந்தை ஹப்பா் கவற்று நாட்டுக்ு ஓ்டிவிட்டா். 
சில நாட்களக்ுப் பின்ன், வபருமானா் 
அவ்களின் முன்கன வந்த, இலற தூதைகர! நான் 
வசய்தை ுற்றங்கலளயும், உங்களக்ுச் வசய்தை 
வகாடுலமகலளயும் எண்ணி, அஞசி, 
அயல்நாட்டுக்ு ஓ்டிகனன். ஆனால், 



தைங்களலடய கருலணயும், தையாள சிந்லதையும், 
பலகவ்கலள மன்னிக்ும் பான்லமயும் என் 
நலனவுக்ு வந்த, திரும்பியுாகளன். நான் 
ுற்றம் பரிந்தைவன்தைான். எனினம், என்லன 
மன்னித்த விடுமாறு மன்றாடுகிகறன்” என்றா். 

அவ் வசய்தை ுற்றகமா மிகவும் 
கடுலமயானததைான். அவலரக் கண்டால் 
வகான்று விடகவண்டும் என்று முன்னகர 
கட்டலளயிடப்பட்டிருந்தைத. எனினம் அவ் 
மனந்திருந்தி மன்னிப்பக் ககாரியதம், 
வபருமானா் அவருக்ும் மன்னிப்ப 
வழங்கினா்கா. 

 



  

 163. தூதை் ுழுவுக்ு மதிப்ப
 வபருமானா் அவ்களின் சிறிய 
தைந்லதையான ஹம்ஸா அவ்கலள உஹத் 
சண்லடயில் ஈட்டியினால் ுத்திக் வகான்றவ் 
வஹ்ஷி என்பவ். அவ் மக்காவிலருந்த ஓ்டி 
தைாயிபில் இருந்தைா். 

சில ஆண்டுகளக்ுப் பிறு, 
தைாயியிலருந்த ஒரு தூதை் ுழு மதீனாவுக்ுப் 
வபருமானா் அவ்களிடம் வந்தைத. தூதை் 
ுழுலவ வபருமானா் அவ்கா மதிப்பாக 
நடத்தவா்கா என்பத வஹஷிக்ுத் வதைரியும். 
ஆதைலால், அவரும் அந்தை தூதை் ுழுவில் 
ஒருவராக மதீனாவுக்ு வந்தைா். 

அந்தைக் ுழுவில், வபருமானா் அவ்கா,
வஹ்ஷிலயப் பா்த்தைதம் “நீ் வஹ்ஷியா?” 
என்று ககட்டா்கா. 

அவ் 'ஆம்ு என்று பதில் அளித்தைா். 



“ஹம்லா அவ்கலளக் வகான்றத நீ் 
தைானா?” என்று ககட்டா்கா வபருமானா் 
அவ்கா. 

“ஆம்” என்றா் வஹ்ஷி. 

சிறிய தைந்லதை ஹம்ஸாவுக்ும் 
நாயகத்தக்ும் ஒகர வயத; இருவரும் தலவபா 
என்ற வபண்மணியிடம் பாிலண்டவ்கா. தைம் 
சிறிய தைந்லதையாலர நலனத்த வபரிதம் 
கதைவலனப்பட்டா்கா. 

இருப்பினம் மன்னிப்பக் ககாரி நற்ும் 
வஹ்ஷிலய தைண்டிக்கவும் விரும்பவில்லல. 
“வஹ்ஷு! நீ் கபாகலாம், ஆனால் இனி என் 
முன்னிலலயில் வராமல் இருப்பரராக! என்று 
அவலரப் வபருமானா் அனப்பி லவத்தைா்கா. 

 



  

 164. திரண்டு வந்த மன்னிப்பப் 
வபற்றன்
 ஸபா ுன்றில் வபருமானா் அவ்கா 
உய்வான இடத்தில் அம்ந்திருந்தைா்கா. 

மக்கா வாசிகா அப்வபாழுத கூட்டம் 
கூட்டமாகப் வபருமானா் அவ்களிடம் வந்த, 
தைாங்கா வசய்தை ுற்றங்கலள ஒப்பக் 
வகாண்டன். மன்னிக்ும்படி மன்றாடி 
கவண்டின்கா. இஸலாத்லதைத் தைழுவின். 

ஆண்களக்ுப் பிறு, வபண்கா வந்த 
இஸலாத்லதை தைழுவினா்கா, வபருமானா் 
அவ்கா முதைலாவதைாகப் வபண்களிடம் 
இஸலாம் மதைச் சட்டங்கலளயும், 
நல்வலாழுக்கத்லதையும் கூறி அவற்லறப் 
பின்பற்றி நடப்பதைற்ு உறுதிவமாழி 
வாங்கினா்கா. 



அந்தைப் வபண்கா கூட்டத்தில் 
அபூஸுப்யான் மலனவியான ஹிந்த் என்பாரும் 
இருந்தைா். ஹம்ஸா (ரல) அவ்கலளக் வகால்ல 
வஹ்வ rலய ஏற்படுத்தியவரும், அவ்கா 
வகால்லப்பட்டபின் வயிற்லறக் ்கறி ஈரலல 
வயடுத்த வமன்றவரும் அவ்தைான், மற்றப் 
வபண்களடன் கச்ந்த 
முகமூடியிட்டுக்வகாண்டு, வபருமானா் 
அவ்களின் அருகில் வந்த, “ஆண்டவன் 
கதை்ந்வதைடுத்தை மதைத்தக்ு வவற்றிலய 
அருளினான். நச்சயமாக, உங்களலடய கருலண
எனக்ுக் கிலடக்ும். ஆண்டவன் ஒருவகன 
என்று நம்பி, உறுதி கூறுகிகறன்” என்று வசால்ல 
முகமூடிலய விலக்கி “நான் உத்பாவினலடய 
மகா” என்று வசான்னா். 

அவ் பரிந்தை ுற்றங்கா 
வகாடுலமயானலவயாக இருந்தைாிலம், 
வபருமானா் மன்னித்தைா்கா. 

 



  

 165. மதீனாவுக்ுத் திரும்பதைல்
 மக்காவாசிகளில் ஒரு சிலலரத் தைவிர, 
மற்றவ்கா எல்கலாரும் இஸலாத்லதைத் 
தைழுவினா்கா. ஆனால், ஒருவலரயாவத 
இஸலாத்லதை தைழுவும்படி வற்பறுத்தைவில்லல. 

வபருமானா் அவ்கா முதைலல் 
மக்காவுக்ுா நுலழயும்கபாத, கடுலமயான 
ுற்றங்கலளச் வசய்தை வகாடியவ்கா பதிகனழு 
கபலர எங்கக கண்டாிலம் வகான்றுவிடும்படி 
உத்தைரவிட்டிருந்தைா்கா. ஆனால் அவ்களில் 
கூட பதின்மூன்று கப் மன்னிக்கப்பட்டா்கா. 

இப்ன கத்தைல், ஹுலவரித, மிக்யாஸ 
என்ற ஆண்கா மூவரும் லாரா என்ற ஒரு 
வபண்்ம் மரண தைண்டலனக்ு ஆளானா்கா. 

மக்காவில் வபருமானா் அவ்கா 
பதிலனந்த நாட்கா தைங்கி இஸலாத்தின் 
அறிவுலரகலள மக்காவாசிகளக்ுப் 



கபாதிப்பதைற்காகத் தைக்க ஏற்பாடுகலளச் 
வசய்தவிட்டு மதீனா திரும்பினா்கா. 

 



  

 166. மீண்டும் பலடகளடன் 
பறப்படுதைல்
 மக்காவுக்ும் தைாயிபக்ும் மத்தியில் 
உாளத ஹூலனன். அத ஒரு பாளத்தைாக்ு. 
அதில் ஹவாஸன் என்ற வபயரில் பல பிரிவின் 
கூட்டமாக வசித்த வந்தைன். 

அவ்கா ஆரம்பத்திலருந்கதை 
இஸலாத்தின்மீத கடுலமயான 
பலகலமயுலடயவ்களாயிருந்தைா்கா. 

ஹலதைபிய்யா உடன்படிக்லகக்ுப்பின், 
இஸலாம் மிக கவகமாகப் பரவிவருவலதைக் 
கண்டு ஹவாஸன் கூட்டத்தைா், வபாறாலம 
வகாண்டன். 

அகரபியாவின் பல புதிகளக்ுச் 
வசன்று மக்கலள இஸலாத்தக்ு விகராதைமாகத் 
தூண்டிவிட்டுக் வகாண்டிருந்தைா்கா, 
மக்காலவப் வபருமானா் அவ்கா வவற்றி 



வகாண்டதம் அவ்களக்ு அளவு கடந்தை 
வருத்தைம் உண்டாயிற்று. 

இப்வபாழுகதை இஸலாத்லதை ந்க்காவில்,
பின்ன் அதைன் வசல்வாக்ு கமிலம் 
அதிகரித்தவிடும் என்று கருதி, முஸலம்கலளத் 
தைாக்ுவதைற்ுத் தையாரானா்கா. அச்வசய்தி 
வபருமானா் அவ்களக்ுத் வதைரியவந்தைத. 
உடகன ஒருவலர அனப்பி, உளவு அறிந்த வரச் 
வசான்னா்கா. அத உண்லமகய என அறிந்த 
வகாண்டா்கா. 

பின்ன், வபருமானா் அவ்கா 
கசலனகலளச் கச்த்தக்வகாண்டு ஹவாஸன் 
கூட்டத்தைாலர கநாக்கிச் வசன்றா்கா. 

 



  

 167. பலட பலம் மட்டும் 
கபாதமா?
 மதீனாவிலருந்த வபருமானா் 
அவ்களடன் வந்தை பதினாயிரம் கப்களடன், 
மக்காவாசிகளில் இரண்டாயிரம் கப்களம் 
அப்பலடயில் கச்ந்திருந்தைா்கா. மக்காவில் 
கபாதமான ஆயுதைங்கலளச் கசகரித்தக் 
வகாண்டா்கா. 

ஏராளமான கசலனகளம் கபாதிய 
ஆயுதைங்களம் தைங்களிடம் இருப்பதைால் வவற்றி 
நச்சயமாகத் தைங்களக்ுக் கிலடக்ும் என்ற 
வபருலமயான எண்ணம் முஸலம் 
வீர்களிலடகய தைலலதூக்கியத. 

இஸலாத்தின் வவற்றி, ஆண்டவனலடய
உதைவியினால் மட்டும் கிலடக்கக்கூடியகதையன்றி,
கசலனயின் எண்ணிக்லகயினாகலா, 
ஆயுதைங்களினாகலா உண்டாவதில்லல என்பலதை



ஆண்டவன் அவ்களக்ு அறிவுறுத்தைக் 
கருதினான் கபாிலம்! 

முன்ன் நடந்தை கபா்களில், முஸலம் 
வீர்கா தைங்கலளக் காட்டிிலம் ் ந்த மடங்ு 
அதிகமான பலகவ்களடன் கூடப் கபாரிட்டு 
வவற்றிவபற்று வந்திருக்கின்றன். ஆனால், 
கசலனயின் எண்ணிக்லகயினால் மட்டும் 
வவற்றி வபற்றுவிட இயலாத என்பலதை 
ஆண்டவன் ஹூலனன் சண்லடயின் 
ஆரம்பத்திகலகய முஸலம்களக்ு 
உண்த்திவிட்டான். 

 



  

 168. தைனியாக நற்ும் தைளராதை 
உறுதி
 ஹவாஸன் கூட்டத்தைா் அம்ப எய்வதில் 
திறலமயானவ்கா. 

ஸலம் கசலன வருவதைற்ு முன்னகர, 
அக்கூட்டத்தைா் ஹுலனன் என்னம் இடத்தில், 
சண்லடயிடுவதைற்ு வசதியான இடங்களில் 
அம்ந்த வகாண்டன். கமிலம், அம்ப 
எய்பவ்கலள முக்கியமான கணவாய்களில் 
நறுத்தி லவத்தவிட்டா்கா. 

முஸலம் கசலனகயா பாளமான 
இடங்களில் தைங்ும்படி கநரிட்டத. 

சண்லட ஆரம்பமாயிற்று! ஹவாஸன் 
கூட்டத்தைா் நாலா பக்கங்களில் இருந்தம் 
முஸலம் கசலனமீத அம்ப எய்தைா்கா. 



முஸலம் கசலனக்ு காலத் தைலலலம 
வகித்திருந்தைா். 

அம்பத்தைாக்ுதைலல எதி்க்க இயலாமல், 
மக்கா கசலன பின்வாங்கியத. அதைனால் 
முஸலம் கசலனயில் வபரிய ுழப்பம் 
உண்டாயிற்று. பின்னணியிலருந்தை கசலனயும், 
முன்னணியிலருந்தை கசலனயும், வநருக்கடியால் 
பின்வாங்ும் படி கநரிட்டத. சிறித கநரத்தில், 
முஹாஜ்கா, அன்ஸாரிகா அடங்கிய 
கசலனயும் அந்தைக் ுழப்பத்தில் சிதைறி விட்டத. 

வபருமானா் (ஸல்) அவ்களம், 
அபூக்க், உமறு, அ்ல, அப்பாஸ, அபூஸூப்யான், 
உஸாமா (ரல-அன்ஹூம்) ஆகிய கதைாழ்களம் 
ஒரு பறம் நன்று வகாண்டிருந்தைன். 
பலகவ்களின் கசலனகயா, வபருமானா். 
அவ்கலள கநாக்கி கவகமாக வந்த 
வகாண்டிருந்தைத. அவ்வாறு இருந்தம்கூட, 
ஆண்டவன் தைங்களக்ு உதைவி வசய்வான் என்ற 
முழு நம்பிக்லககயாடு, பலகவ்களின் 
கூட்டத்லதைப் வபாருட்படுத்தைாமல் நன்று 
வகாண்டிருந்தைா்கா. 



வபருமானா் அவ்கா வலப்பக்கமாகத் 
திரும்பி, “அன்ஸாரிக் கூட்டத்தைாகர” என்று ுரல்
எழுப்பினா்கா. “இகதைா தையாராக 
இருக்கின்கறாம்” என்று விலட வந்தைத. 
அதைன்பின் இடப்பக்கம் திரும்பி, முன்கபாலகவ 
ுரல் எழுப்பினா்கா. முன்ன் கிலடத்தைத 
கபாலகவ இப்வபாழுதம் விலட கிலடத்தைத. 

வபருமானா் அவ்கா, “நான் 
ஆண்டவனலடய தூதைன்; அப்தல்லாஹ்வின் 
மகன். என்னிடம் வாருங்கா!” என்று 
எல்கலாலரயும் அலழத்தைா்கா. 

 



  

 169. சிதைறிய பலடகா ஒன்று 
திரண்டன
 ஹூலனன் யுத்தை களத்தில், வபருமானா் 
அவ்கா, அன்ஸாரிகலளயும், 
முஹாஜ்கலளயும் அலழக்ுமாறு அப்பாஸ 
அவ்களக்ுக் கட்டலளயிட்டா்கா. 

ஹல்ரத் அப்பாஸ உரத்தை வதைானியில் 
அவ்கலள அலழக்ககவ, சிதைறி நன்ற முஸலம் 
வீர்கா அலனவரும் திரண்டு வவு விலரவில் 
வபருமானா் அவ்கா பக்கம் கூடிவிட்டா்கா. 

ுதிலரகா மிரண்டு கபாய், திருப்ப 
முடியாமல் இருந்தைதைால், சில ுதிலர வீர்கா 
ுதிலரகளிலருந்த ுதித்த ஓ்டி வந்தைா்கா. 
அலனவரும் திரண்டத தைான் தைாமதைம், 
சண்லடயின் கபாக்கக மாறிவிட்டத. 

முஸலம் கசலனயின் ஆகவசத்லதைக் 
கண்டதம் ஹவாஸன் ககாத்திரத்தைாருக்ும், 



அவ்களலடய கூட்டாளிகளான தை்கப் 
ககாத்திரத்தைாருக்ும் நடுக்கம் உண்டாகிவிட்டத.
அவ்களில் பல் களத்லதை விட்கட 
ஓ்டிவிட்டா்கா. ஒரு சிலகர வவு கநரம் வலர 
கபாரிட்டா்கா. அவ்களில் வகாடி 
பிடித்தக்வகாண்டிருந்தைவ் வவட்டுண்டு ்ககழ 
விழவும், எஞசியிருந்தை சிலரும் ஓ்ட்டம் 
பிடித்தைா்கா. பின்வாங்கி ஓ்டியவ்களில் சில் 
அவுத்தைாஸ, தைாயிப், நக்லா ஆகிய இடங்களக்ு 
ஓ்டிவிட்டா்கா. 

ஹவாலன் கூட்டத்தைா் கபா் முலனக்ு 
வரும்கபாத தைங்கா மலனவி, மக்கலளயும் 
கூட்டி வந்திருந்தைா்கா. அவ்கா தைங்கா 
அருகில் இருந்தைால் கராஷத்கதைாடு 
கபாரிடுவா்கா. பின்வாங்கி ஒடமாட்டா்கா 
என்பத அவ்கா கருத்த. ஆனால், ஓ்டக்கூடிய 
சந்தை்ப்பம் வந்தைதம் களத்தில் தைங்கா மலனவி, 
மக்கலளயும் நராதைரவாக விட்டுவிட்டு 
ஓ்டிவிட்டா்கா. 

ஹவாஸன் கூட்டத்தைாரில் ஆறாயிரம் 
கப், முஸலம்களால் சிலறப் 
பிடிக்கப்பட்டா்கா. தைவிர, 24,000 ஒட்டகங்கா, 



40,000 ஆடுகா, 4,000 வவாளிக்கா்கா 
முஸலம்களிடம் சிக்கின. 

களத்தில் பிடிபட்ட லகதிகலளயும், 
வபாருாகலளயும் அல்ஜ ஃரானா என்னம் 
இடத்தில் பாதகாத்த லவக்ுமாறு வபருமானா்
அவ்கா கட்டலளயிட்டா்கா. 

சிலற பிடிக்கப்பட்டவ்களில் 
வபருமானா். அவ்களின் வள்ப்பத்தைாயான 
ஹ்லமா நாச்சியாரிடம் வபருமானாருடன் 
பாிலண்டு வள்ந்தை லஷமா என்ற 
வபண்மணியும் இருந்தைா். 

லஷமாலவ வபருமானா் அவ்களின் 
முன்கன வகாண்டு வந்தைன். உடகன 
வபருமானா் அவ்கா, தைங்களலடய 
கமலாலடலயக் ்ககழ விரித்த, அதில் 
அவ்கலள உட்காரும்படி 

வசய்தைா்கா. தைங்கா 
சககாதைரிலயப்கபால் அன்படன் உபசரித்த, 
அவ்களக்ுச் சில ஒட்டகங்கலளயும் 
ஆடுகலளயும் பரிசாகக் வகாடுத்த, 
பாதகாப்படன் ஊருக்ு அனப்பிலவத்தைா்கா. 



 



  

 170. பலகவ்கா பாதகாப்படன் 
இருந்தைன்
 ஹூலனன் கபாரில் பின்வாங்கி, 
ஹவாஸன் கூட்டத்தைா் அவுத்தைா்க்ு 
ஓ்டிப்கபானா்கா அல்லவா? அவ்கலளப் 
பின்வதைாட்ந்த முஸலம் வீர்கா 
அனப்பப்பட்டன். அவ்கலள 
நலலுலலயச்வசய்தவிட்டு அவ்வீர்கா 
திரும்பின். 

ஹவாஸன் கூட்டத்தைா் ஒரு புதியின் 
தைாயிபக்ுப் கபாயிருந்தைா்கா. தைாயிப வளம் 
வபாருந்தியத. நான்ு பக்கங்களிிலம் 
மதில்களால் சூழப்வபற்று, நன்ு பாதகாப்பான 
நகரமாக இருந்தைத. அங்கக 
வசித்தக்வகாண்டிருந்தை தை்கப் கூட்டத்தைா் 
வீரத்தில் சிறந்தைவ்கா. அரபி கதைசத்தில் 
வகளரவம் வாய்ந்தைவ்கா. 

தை்கப் கூட்டத்தைா் ுலறஷிகளக்ுச் 
சமமானவ்களாகக் கருதைப்பட்டிருந்தைா்கா. 



அவ்கா யுத்தை முலறலயயும் நன்ு 
அறிந்தைவ்கா. 

தைாயிபில் உாள பலமான ஒரு 
ககாட்லடலயப் பா்த்த, அந்தை நகர வாசிகளம் 
பின்வாங்கி ஓ்டிவந்தை ஹவாஸன் கூட்டத்தைாரும் 
ஒரு வருடத்தக்ுப் கபாதமான உணவுப் 
வபாருட்கலளயும் யுத்தைக் கருவிகலளயும் 
கசகரித்த அந்தைக் ககாட்லடயில் பாதகாப்பாக 
இருந்தவகாண்டன். 

நகரத்தின் நான்ு பக்கங்களில் கபா்க் 
கருவிகலளயும், முக்கியமான இடங்களில் 
கசலனகலளயும் லவத்திருந்தைன். 

 



  

 171. “ஆண்டவகன நல்வழி 
காட்டுவாயாக!”
 வபருமானா் அவ்கா, தைளபதியாக 
காலலதை முதைல் புதி கசலனயுடன் தைாயிபக்ு 
அனப்பியிருந்தைா்கா. வபருமானா் அவ்கா 
அங்ு வந்தைதம் ககாட்லடலய முற்றுலகயிடத் 
வதைாடங்கினா்கா. 

ககாட்லடலயத் தைாக்கக்கூடிய 
கருவிகலள முஸலம்கா உபகயாகித்தைா்கா. 
ஆனால், ககாட்லடயில் இருந்தைவ்கா 
வநருப்பில் காயலவத்தை இரும்பக் கம்பிகலள 
முஸலம்கா மீத எய்த வகாண்டிருந்தைா்கா. 
அதைனால் முஸலம்கா பின்வாங்ும்படி 
கநரிட்டத. முஸலம்களில் பல் 
காயப்பட்டா்கா. முற்றுலக இருபதநாா வலர 
நீடித்தைத. 

தைாயிப் நகரத்லதை வவற்றிவகாாள 
இயலவில்லல. வநளபல் என்பவலர 



அலழத்தப் வபருமானா் அவ்கா 
கமற்வகாண்டு எடுக்ககவண்டிய 
நடவடிக்லகலயப் பற்றி ஆகலாசித்தைா்கா. 

“ுாள நரியானத அதைனலடய 
ுழிக்ுாகள நுலழந்தவகாண்டத. முயற்சி 
எடுத்தைால், அலதைப் பிடித்தவிடலாம். 
விட்டுவிட்டாிலம் அதைனால் பாதைகம் இல்லல” 
என்றா் வநளபல். 

அந்நய்களின் தீங்கிலருந்த 
இஸலாத்லதைப் பாதகாக்க கவண்டும் என்பகதை 
வபருமானா் அவ்களின் கநாக்கம். ஆலகயால் 
முற்றுலகலய நீக்கி திரும்பிவிட்டா்கா. 

திரும்பம்கபாத, தை்கப் கூட்டத்தைாலரப் 
வபருமானா் அவ்கா சபிக்ககவண்டும் 
என்பதைாக முஸலம்களில் சில் கவண்டிக் 
வகாண்டா்கா. 

ஒன்பத ஆண்டுகளக்ு முன், அகதை 
இடத்தில்தைான் வபருமானா் அவ்கலள, 
தைாயிப்வாசிகா கல்லால் அடித்தக் காயம் 
உண்டாகச் வசய்தைா்கா. 



இப்வபாழுத அவ்கலளச் சபிக்ும்படி 
கவண்டிக்வகாண்டகபாத, வபருமானா் 
அவ்கா, “ஆண்டவகன, தை்கப் கூட்டத்தைாருக்ு 
கந்வழிலயக் காட்டுவாயாக! அவ்கலள 
என்னிடம் வரும்படி வசய்! என ஆண்டவனிடம் 
கவண்டிக்வகாண்டா்கா. 

வபருமானா் அவ்களின் கவண்டுதைல் 
வீண் கபாகவில்லல. 

சிறித காலத்தக்ுப் பிறு, தை்கப் 
கூட்டத்தைா் வபருமானா் அவ்களிடம் வந்த 
இஸலாத்லதைத் தைழுவினா்கா. 

 



  

 172. வபாருா பங்்கட்டில் 
மனக்கசப்ப
 வபருமானா் அவ்கா தைாயியிலருந்த 
அல்ஜஃரானாவுக்ுத் திரும்பி வந்தைா்கா. 

ஹூலனன் சண்லடயில் பிடிபட்ட 
லகதிகலளயும் வபாருாகலளயும் 
ஜஃரானாவில் லவத்திருந்தைா்கா அல்லவா? 
லகதிகளின் உறவின்கா வந்த அவ்கலள 
மீட்டுக்வகாண்டு கபாகக்கூடும் என்று 
நலனத்தைா்கா. அதைனால் சில நாட்கா வலர 
வபருமானா் அவ்கா எதி்பா்த்திருந்தைா்கா. 
எவரும் வரவில்லல. எனகவ லகதிகலளயும் 
வபாருாகலளயும் பங்கிடச் வசய்தைா்கா. ் ந்தில்
ஒரு புதிலய, வபாதநதிக்காவும் 
ஏலழகளக்காகவும் ஒதக்கிலவத்த, மீதி நான்ு 
பாகத்லதையும், பலடகளக்ுப் பங்கிட்டா்கா. 
பங்கிடும்கபாத, இஸலாத்தில் பதிதைாகச் கச்ந்தை 
மக்காவாசிகளக்ு வீதைாசாரத்திலருந்த சிறித 
கூடுதைலாககவ வகாடுத்தைா்கா. 



அன்ஸாரிகளில் சில இலளஞ்கா அலதை
அறிந்த, "ரஸூசில்லாஹ் அவ்கா 
ுலறஷிகளக்ுக் கூடுதைலாகக் 
வகாடுத்தவிட்டா்ககள” என்று 
ுலறப்பட்டன். கவறு சிலகரா 
க்டடத்தின்கபாத நம்லம நலனப்பதம், 
சண்லடயில் கிலடத்தை வபாருாகலள 
மற்றவ்களக்ுக் வகாடுப்பதமாயிருக்கிறகதை” 
என்று கூறலானா்கா. 

அன்ஸாரிகளிலடகய அதிருப்தி 
நலவுவலதை அறிந்தை வபருமானா் அவ்கா, 
அவ்கலள அலழத்த, ுலறஷித் 
தைலலவ்களக்ு நான் அதிகமாகக் வகாடுத்தைதைாக
நீங்கா சந்கதைகப்பட்டுக் கூறியத உண்டா? என்று
கூறினா்கா. 

அவ்கா சத்திய சீல்களானதைால், 
“எங்களில் வபரியவ்கா யாரும் எதவும் 
கூறவில்லல. இலளஞ்களில் சில் மட்டும் 
அப்படிச் வசான்னா்கா” என்று கூறினா்கா. 

அப்வபாழுத, வபருமானா் அவ்கா 
அன்ஸாரிகளிடம், “நீங்கா ஆரம்பத்தில் வழி 
தைவறியவ்களாக இருந்தீ்கா. ஆண்டவன் என் 



மூலமாக உங்கலள கந்வழிப்படுத்தினான். 
நீங்கா பல பிரிவுகளாகி, பலகலம உண்கவாடு 
இருக்லகயில், ஆண்டவன் என் மூலமாய் 
உங்களகுா ஒற்றுலமலய உண்டாக்கினான். 
நீங்கா வறுலமயில் 5 ங்கலளச் 
வாடிக்வகாண்டிருந்தீ்கா. ஆண்டவன் என் 
மூலமாக, உங்கலளச் வசல்வ்களாக ஆக்கினான்.
இலவ எல்லாம் உண்லம அல்லவா ?” என்று 
ககட்டா்கா. 

வபருமானா் அவ்கா கூறிய வசால்லன்
முடிவிிலம் அன்ஸாரிகா ஆண்டவனலடய 
உதைவியும் , அவனலடய ரஸூிலலடய 
உதைவியும் எல்லாவற்லறயும் கமன்லமயுறச் 
வசய்தவிட்டன" என்று வசால்லக்வகாண்கட 
இருந்தைா்கா. 

பின்ன், வபருமானா் அவ்கா 
அன்ஸாரிகளிடம், “கவறு விதைமான விலடகூட 
எனக்ுச் வசால்லக்கூடும்” என்றா்கா. 

அன்ஸாரிகா "யாரஸூலல்லாஹ்! 
நாங்கா என்ன விலடகூறமுடியும்! என்றா்கா. 



அப்வபாழுத வபருமானா்கா அவ்கா
, "நீங்கா விரும்பினால் இப்படியும் 
வசால்லலாம்: "முஹம்மகதை! உங்களலடய 
மக்கா உங்கா மீத நம்பிக்லகயற்று 
இருக்ும்கபாத, நீங்கா எங்களிடம் வந்தீ்கா. 
நாங்கா உங்கலள உண்லமயானவ்களாக 
ஏற்றுக்வகாண்கடாம் . உங்களக்ு ஆதைரவு 
இல்லாதைகபாத நீங்கா தைனியாக வந்தீ்கா. 
நாங்கா உதைவி பரிநத ஆதைரித்கதைாம். 
“இவ்வாறாக நீங்கா கூறினால் “நீங்கா 
வசால்வவதைல்லாம் உண்லமதைான்" என்று நான் 
வசால்லக் வகாண்டிருப்கபன் . 

அன்ஸாரிககள! ுலறஷிகா பதிதைாக 
முஸலம்களாகியிருக்கிறா்கா ; இப்வபாழுத 
அவ்கா தன்பற்றுக்வகாண்டிருக்கிறா்கா. 
சண்லடயில் கிலடத்தை வபாருாகளால் 
அவ்கலளத் கதைற்றலாம் என்று விரும்பிகனன் 
அன்ஸாரிககள! மற்றவ்கா ஒட்டகங்கலளயும், 
ஆடுகலளயும் தைங்கா வீடுகளக்ுக் வகாண்டு 
கபாவா்கா. நீங்கா முஹம்மலதை உங்கா 
வீட்டுக்ுக் வகாண்டுகபாவலதை 
பிரியப்படவில்லலயா? என்னலடய ஆத்மா 
யா் லகயில் இருக்கிறகதைா, அவன் கபரில் 
சத்தியமாக நச்சயமாக, நான் உங்கலளக் 



லகவிடமாட்கடன் மற்றவ்கா எல்கலாரும் 
காட்டின் ஒரமாய்ப் கபாய்க் வகாண்டிருக்லகயில்
அன்ஸாரிகா மட்டும் கணவாய் 
வழியாகப்கபானால், நான் 
அன்ஸாரிகளடன்தைான் 

 



  

 173. ஆறாயிரம் லகதிகளக்ும் 
விடுதைலல
 ஹசிலனன் சண்லடயில் பிடிபட்ட 
ஆறாயிரம் லகதிகலளயும் முஸலம்கா 
பங்ுப்படி பிரித்தக்வகாண்டிருந்தைா்கா. 

அந்தைக் லகதிகலள விடுவித்தக் வகாண்டு
கபாவதைற்காக அவ்களின் உறவின்கலளக் 
வகாண்ட தூதக் ுழுவின் கபருமானா் 
அவ்களிடம் வந்தைன். 

அந்தைத் தூதக்ுழுவின் வபருமானா் 
அவ்களின் வள்ப்பத் தைாயாரான ஹ்லம 
அவ்களின் பனூஸஃத ககாத்திரத்லதைச் 
கச்ந்தைவ்கா. 

தூதக்ுழுவினரின் தைலலவ் எழுந்த 
நன்று, வபருமானா் அவ்கா முன்னிலலயில், 
“ஆண்டவனலடய தூதைகர! நாங்கா உங்களக்ு 
உறவின்களாயும், வநருங்கிய வதைாட்பலடய 



வ்களாயும் இருக்கிகறாம். உங்களலடய 
வள்ப்பத் தைாயாரான ஹ்லன அவ்கா எங்கா 
ுடும்பத்லதைச் கச்ந்தைவ்கா அல்ஹாரித, 
அந்நுஃமான் கபான்ற ுறுநல மன்ன்கா 
எவகரனம் எங்கா ுடும்பத்தில் பால் அருந்தி 
இருந்தைால், அவ்களிடம் கூட நாங்கா 
தையலவயும், கருலணலயயும் 
எதி்பா்க்கக்கூடும். ஆனால் நீங்ககளா, 
நம்பிக்லகக்ுரியவ்களில் சிறப்ப மிக்கவ்கா. 
ஹூலனன் சண்லடயில் சிலறப்பட்ட 
வபண்களில் உங்களலடய சிறிய தைாயா்களம், 
மாமியா்களம் இருக்கிறா்கா” என்று 
கூறினா். 

அதைற்ுப் வபருமானா் அவ்கா, 
“என்னலடய பங்கிிலம், அப்தல் முத்தைலப் 
வம்சத்தைா் பங்கிிலம் எத்தைலன லகதிகா 
வந்திருக்கலாகமா அவ்கலள அலனவலரயும் 
உங்களிடம் திருப்பி அனப்பி விடுகிகறன். 
ஆனால் லகதிகா எல்கலாலரயும் 
விடுவிக்ககவண்டும் என்றால், பகல் 
வதைாழுலகக்ுப் பின், மக்கா கூட்டத்தில் உங்கா
ககாரிக்லகலயத் வதைரிவித்தக் வகாாளங்கா” 
என்று கூறினா்கா. 



அவ்வாகற, வதைாழுலகக்ுப்பின், 
அக்ுழுவின் வந்த, தைங்கா லகதிகலள 
விடுவிக்ும்படி முஸலம்களிடம் கவண்டிக் 
வகாண்டா்கா. அவ்கவண்டுககாலளக் 
ககட்டதம் வபருமானா் அவ்கா, “அப்தல் 
முத்தைலப் அவ்களின் சந்தைதியாருக்ுக் 
(வபருமானா் வசம்) கிலடத்தை லகதிகலள நான் 
உங்களக்ுக் வகாடுத்தவிட்கடன்” என்று 
கூறினா்கா. 

உடகன முஸலம்கா எல்கலாரும் 
எங்கா பங்ுக்ு கிலடத்தை லகதிகலளயும் 
நாங்கா வபருமானா் அவ்களக்ுக் 
வகாடுத்கதைாம்” என்று வசான்னா்கா. 

இவ்வாறு ஆறாயிரம் லகதிகளம் 
விடுவிக்கப்பட்டு விட்டன். 

வபருமானா் அவ்கா அங்கிருந்த 
மதீனாவுக்ுத் திரும்பினா்கா. 

 



  

 174. “ஆண்டவலனத் 
வதைாழுதகவண்டிக் வகாாளங்கா”
 ஹிஜர எட்டாம் ஆண்டு மரியா கிப்தியா 
அவ்களிடமிருந்த வபருமானா் அவ்களக்ு 
ஓ்் ஆண் ுழந்லதை பிறந்தைத. 

அக்ுழந்லதைக்ு இப்ராஹம் என்ற 
வபய் சூட்டினா்கா. அந்தைக் ுழந்லதையிடம் 
வபருமானா் அவ்கா மிுந்தை பிரியமாக 
இருந்தைா்கா. ஒரு வருடம் வலரதைான் 
அக்ுழந்லதை உயிருடன் இருந்தைத. 

அந்தைக் ுழந்லதை உயி் நீத்தை தினத்தில், 
சூரிய கிரஹணம் உண்டாயிற்று. சிறப்பமிக்க 
ஒருவனலடய மரணத்தின் அறிுறியாக 
சூரியகிரஹணம் உண்டாும் என்பத 
அகரபிய்களின் வகாாலக. 

ுழந்லதை இப்ராஹும் அவ்களின் 
மரணத்திற்காககவ, சூரியகிரஹம் 



உண்டானதைாக, மக்கா வசால்லக் 
வகாண்டிருந்தைா்கா. வபருமானா் அவ்களக்ு 
இந்தைச் வசய்தி வதைரிந்தைதம், அவ்கலள எல்லாம் 
அலழத்த, “ஒருவ் இறந்தைதைற்காகவாவத 
அல்லத உயிருடன் இருப்பதைற்காகவாவத 
சூரிய-சந்திர கிரஹணங்கா உண்டானதில்லல. 
கிரஹணத்லதைக் கண்டால், நீங்கா வதைாழுத 
ஆண்டவனிடத்தில் பிரா்த்தைலன வசய்யுங்கா” 
என்று கூறி, கூட்டமாக ஒன்று கச்ந்த கிரஹணத் 
வதைாழுலக நடத்தினா்கா. 

இவ்வாண்டு வபருமானா் அவ்களின் 
மகா லலனப் அவ்்கா உயி் தறந்தைன். 

 



  

 175. மதீனாலவத் தைாக்க ஏற்பாடு
 மக்காவின் வவற்றிக்ுப் பின், 
அரபிய்கா கூட்டம் கூட்டமாக வந்த, 
இஸலாத்தில் கச்ந்த வகாண்டிருந்தைா்கா. 

இஸலாத்தின் வள்ச்சிலயக் கண்டு, 
கிறிஸதவ் ஆட்சி பரியும் கராமாபரி அர்க்ுப் 
வபாறாலம உண்டாயிற்று. 

இன்னம் சிறித காலத்திற்ுா, அகரபியா
முழுவதிிலகம இஸலாம் பரவிவிடும் என்பலதை 
அவ்கா வதைரிந்தவகாண்டன். அதைனால் 
முன்கூட்டிகய அலதை ந்க்கிவிடகவண்டும் 
என்று தீ்மானித்தைா்கா. ஆலகயால், 
மதீனாலவத் தைாக்ுவதைற்ு முன்கனற்பாடு 
வசய்தைன். 

ஷாம் மாகாணத்தில் கிறிஸதவ 
மதைத்லதைச் கச்ந்தை கஸஸான் என்னம் 
கூட்டத்திிலாள சிறறரசன் ஒருவன் அதில் 
முக்கியமானவனாக இருந்தைான். 



மதீனாலவத் தைாக்ுவதைற்ு கவண்டிய 
ஏற்பாடு வசய்யுமாறு சிற்றரசனக்ு கராமாபரி 
அர் கட்டலளயிட்டிருந்தைத. அவனம் அதைற்ு 
கவண்டிய ஏற்பாட்லடச் வசய்த 
வகாண்டிருந்தைான். 

மதீனாலவத் தைாக்ுவதைற்காக, கராமாபரி 
அர், மாகாணத்தில் பலடயலயப் வபருக்கிக் 
வகாண்டிருந்தைத. அந்தைப் பலடயில் கஸஸான் 
கூட்டத்தைாரும், கவறு சில கூட்டத்தைாரும் 
கச்ந்திருந்தைன். கசலனகளக்ு ஒரு வருடச் 
சம்பளம் முன்னதைாககவ வகாடுத்தவிட்டன். 
முதைல் அணி பல்கா என்னம் இடத்தக்ு 
வந்தவிட்டத - இத்தைகவலல ஷாம் 
மாகாணத்திலருந்த வந்தை லலத்தன் எண்வணய் 
வியாபாரிகா மதீனாவில் 
விளம்பரப்படுத்தினா்கா. 

 



  

 176. தைாக்ுதைலலத் தைக்க்க 
முன்கனற்பாடு
 வபருமானா் அவ்களக்ுத் தைகவல் 
வதைரிந்தைத. மதீனாலவப் பலகவ் வந்த 
தைாக்ுவதைற்ு முன்னதைாககவ தைாங்கா வசன்று 
அவ்கலள முறியடித்தவிட கவண்டும் என்று 
வபருமானா் கருதினா்கா. 

கசலனகலளத் தையா் வசய்யும்படி 
உத்தைரவிட்டா்கா. 

கபாருக்ுப் பண உதைவியும், ஆா உதை 
்ற்றுப்பறத்திிலாள அரபிக் கூட்டத்தைாருக்ு எ. 
அவ்கா வசய்தி அனப்பினா்கா. 

அந்தை வருடத்தில் அகரபியாவில் 
கடுலமயான பஞசம், வவப்ப நலலயும் சற்று 
அதிகமாககவ காணப்பட்டத. இதைனால் மக்கா 
தைங்கா வீட்லட விட்டு வவளிகய வருவதைற்ு 
மிகவும் க்டடமாக இருந்தைத. 



வவளிப்பா்லவக்ு முஸலம்களாகவும், 
அந்தைரங்கத்தில் இஸலாத்தின்மீத வகாஞசம்கூட 
பற்று இல்லாதைவ்களாகவும் இருந்தை 
முனாபிக்ுகா என்னம் நயவஞசக்கா, 
யுத்தைத்தக்ு மக்கா கபாகாதிருக்க முயற்சி 
வசய்தைன். 

முனாபிக்ுகா அவ்வாறு முயன்றகபாத,
உண்லகயான முஸலம்களக்ு ஊக்கம் 
அதிகரித்தைத. 

 



  

 177. நதி ுவிந்தைத! ஆட்கா 
கச்ந்தைன்!
 இந்தைத் தைாக்ுதைிலக்ு முஸலம்கா 
தைங்களால் இயன்ற உதைவிகலளச் 
வசய்யகவண்டும் என்று வபருமானா் அவ்கா 
கட்டலளயிட்டா்கா. 

வபாருளம் கருவிகளம் வபருமானா் 
அவ்களிடம் வந்த ுவிந்தைன. - 

ஹல்ரத் உத்மான் 900 ஒட்டகங்களம் 
பத்தைாயிரம் நாணயங்களம் அளித்தைா்கா. 

ஹல்ரத் அப்த் ரஹ்மான் இப்ன அல்ப 
40,000 நாணயங்கா வகாடுத்த உதைவினா்கா. 

ஹல்ரத் உமறு அவ்களிடம் 
அப்வபாழுத ஏராளமான வசல்வம் இருந்தைத. 
அவ்கா தைங்களலடய வபாருளில் பாதிலயத் 



தைங்கா ுடும்பத்தைாருக்காக லவத்தவிட்டு, 
பாதின்ய கபாருக்காகக் வகாடுத்தைா்கா. . 

ஹல்ரத் அபூபக்க் அவ்ககளா 
தைங்களிடம் இருந்தைலதை அலனத்லதையும் 
வபருமானா் அவ்கா முன்னிலலயில் 
லவத்தைா்கா. 

அலதைக்கண்டு வபருமானா் அவ்கா, 
“தைங்களலடய ுடும்பத்தைாருக்காக ஏதைாவத 
லவத்தவிட்டு வந்திருக்கிி்களா?” என்று 
ககட்டா்கா. 

“ஆண்டவனம் அவனலடய ரஸூிலம் 
என்னலடய ுடும்பத்தைாருக்ுப் கபாதம்” 
என்றா்கா ஹல்ரத் அபூபக்க் அவ்கா. 

அபூ உலகல் என்னம் கூலயாள் ஒருவ் 
மதீனாவில் இருந்தைா். அவ் இரவு முழுவதம் 
கண்விழித்த ஒரு யூதைரின் கதைாட்டத்தக்ுத் 
தைண்ணி இலறத்த நான்ு கச் கபரச்சம்பழம் 
சம்பாதித்தைா். அதில் இரண்டு கசலர, தைம் 
ுடும்பத்தைாருக்காக லவத்தவிட்டு, மீதி 
இரண்டுகசலர, யுத்தை நதியாக வபருமானா் 
அவ்களிடம் வகாண்டு வந்த வகாடுத்தைா். 



தைங்கா நலககலள எல்லாம், வகாண்டு 
வந்த வபண்கா பல் வபருமானா் 
அவ்களிடம் சம்ப்பித்தைன். 

வபாருாகலளக் வகாண்டு வந்த 
வகாடுத்தைவ்கா எல்கலாரும், இஸலாத்தின் 
அவசியத்திற்காக, அவற்லற 
ஏற்றுக்வகாாளம்படி வபருமானா் அவ்கலள 
கவண்டிக் வகாண்டன். 

இறுதியாக, முப்பதினாயிரம் கசலனயும், 
கசலனக்ு கவண்டிய வபாருாகளம் கச்ந்தைன. 

பலடயில் கச்ந்த யுத்தைம் 
வசய்யகவண்டும் என்று கதைாழ்கா 
எல்கலாருக்ும் ஆவல் மிுதியாக இருந்தைத. 
ஆனால், அவ்களில் சிலருக்ு, பயணத்தக்கான 
வசதி இல்லாதைதைால் அவ்கா கசர 
இயலவில்லல. 

வபருமானா் அவ்களடன் கச்ந்த 
கபா் முலனக்ுச் வசல்ிலம் பாக்கியம் 
வபறமுடியவில்லலகய என்று எண்ணி மிகவும் 
வருந்தினா்கா. வபருமானா் அவ்கா, 
அவ்களக்ு ஆறுதைல் கூறினா்கா. 



 



  

 178.்கவாசி ஒருவ் பலடயில் 
கச்ந்தைா்!
 ஹிஜரி 9-வத வருடம், முப்பதைாயிரம் 
வீர்களடன் வபருமானா் அவ்கா ஷாம் 
கதைசத்லதை கநாக்கி பலடவயடுத்தச் வசன்றா்கா.

அப்வபாழுத அபூலகதைமா என்ற 
கதைாழரின் மலனவிய் இருவ் தைம் 
கணவருக்காக வீட்டில் தைண்ணி வதைளித்த, 
ுளி்ச்சியாக, நல்ல உணவும் தையாரித்த 
லவத்திருந்தைன். இலதைக் கண்ட அபூலகதைமா 
“வபருமானா் அவ்கா வவயிலல் பயணம் 
வசய்த வகாண்டிருக்லகயில், நான் மட்டும் 
இங்கக இந்தை ்கத்லதை அனபவித்தக் 
வகாண்டிருப்பதைா?” என்று வசால்லக் வகாண்கட
ஒடிப் கபாய், தைம்முலடய ஒட்டகத்தின் மீத ஏறி, 
வபருமானா் அவ்கலளப் பின்வதைாட்ந்த 
வசன்று அவ்ககளாடு கச்ந்தவகாண்டா். 



வபருமானா் அவ்கா மதீனாலவ 
விட்டுப் பறப்படும் வபாழுத, மதீனாவிிலாள 
காரியங்கலள ந்வகிக்க தைுதியான ஒருவலர 
நயமித்தச் வசல்வத வழக்கமாும். 
இப்வபாழுதம் அவ்வாகற முஹம்மதப்ன 
மஸலமா என்ற கதைாழலர நயமித்தச் 
வசன்றா்கா. தைங்கா ுடும்பத்லதைப் பா்த்தக் 
வகாாளமாறு ஹல்ரத் அலலய விட்டுச் 
வசன்றா்கா, 

வபருமானா் வசல்ிலம் வழியில், ஹிஜ் 
என்னம் நகரம் இருந்தைத. தைமூத கூட்டத்தைாரின் 
மீத ஆண்டவனலடய தைண்டலன இறங்கியத 
அந்தை நகரத்திகல தைான். 

அந்தை நகரத்தில் யாரும் தைங்கக் கூடாத 
என்றும், தைண்ணிகூட அங்கக ுடிக்கக்கூடாத 
என்றும், அங்கக ஒரு காரியமும் வசய்யக்கூடாத 
என்றும், கசலனகளக்ுப் வபருமானா் 
அவ்கா கட்டலள இட்டா்கா. 

 



  

 179. கிறிஸதவப் பலட 
பின்வாங்கியத
 மதீனாவுக்ும் டமாஸகஸக்ும் 
மத்தியில், மதீனாவிலருந்த பல லமல் 
வதைாலலவிிலாள தைபூக் என்னம் இடமானத 
ஷாம் மாகாணத்தில் எல்லலப்பறத்தில் உாளத. 

தைபூக் நகருக்ுச் வசன்றதம் வபருமானா் 
அவ்களம், கசலனகளம் கூடாரம் அடித்த, 
அங்கக தைங்கினா்கா. 

முஸலம்கா ஏராளமான 
பலடபலத்தடன் ஷாலம கநாக்கி வரும் 
வசய்திலயக் ககாவியுற்ற கஸஸான் முதைலான 
கிறிஸதவக் கூட்டத்தைா் மனம் தைள்ந்த 
பின்வாங்கிப் கபாய்விட்டா்கா. 

எதிரிகளின் வருலகலய எதி்பா்த்த, 
இருபத நாட்கா வலர வபருமானா் அவ்கா 



அங்கக தைங்கியிருந்தைா்கா. ஆனால், யாருகம 
எதி்க்க வரவில்லல. 

இதைன் மத்தியில், ஈலாவின் சிற்றரச் 
யூஹன்னா என்பவ் வபருமானா் அவ்களின் 
முன்வந்த பாதகாப்ப வரி வகாடுப்பதைாக 
உடன்படிக்லக வசய்தவகாண்டா். 

கவறு பல கிறிஸதவக் கூட்டத்தைாரும் 
வபருமானா் அவ்களின் முன்னிலலயில் வந்த,
தைாங்கா பாதகாப்ப வரி வசிலத்தவதைாக 
உடன்படிக்லக வசய்த வகாண்டன். 

 



  

 180. வபருமானா் அவ்களின் 
கலடசிப் கபா்
 வகய்லரின் ஆட்சிக்ு உட்பட்ட 
தைவ்மத்தல் ஜந்தைல் என்ற நாட்டின் சிற்றரசரான 
அக்்கதை் முஸலம்களக்ுப் பலகவராக இருந்த 
வந்தைா். 

அவலர அடக்கி வருமாறு காலத் 
அவ்களின் தைலலலமயில் நானாறு வீர்கலளப் 
வபருமானா் அவ்கா அனப்பி லவத்தைா்கா. 

பலடயின் அங்கக வசன்று, 
அக்்கதைருலடய நாட்லடத் தைாக்கி, அந்தைச் 
சிற்றரசலரச் சிலறப் பிடித்தைா்கா. 

அந்தை அரச், வபருமானா் அவ்களின் 
முன்வந்த உடன்படிக்லக வசய்த வகாாள 
கவண்டும் என்ற நபந்தைலனயின்மீத அவலர 
விடுவித்தைன். 



சில நாட்களக்ுப் பின், அவ்வரசரும் 
அவருலடய சககாதைரரும் மதீனாவில் 
வபருமானா் அவ்களிடம் தைஞசம் அலடந்த, 
ஆதைரவுத் கதைடிக் வகாண்டா்கா. 

தைபூபக்கில் இருபத நாட்கா வலர 
பலகவ்களின் நடமாட்டம் காணப்படவில்லல.
எல்லலப்பறப் புதி அலமதியாகத் 
வதைன்பட்டத. இவற்லற அறிந்தை வபருமானா் 
அவ்கா மதீனாவுக்ுத் திரும்பி விட்டா்கா. 

வபருமானா் அவ்கா கநரில் வசன்று 
கலந்த வகாண்ட கபா்களில் இதகவ 
கலடசியானத. 

வபருமானா் அவ்கா மதீனாவுக்ு 
அருகில் வந்தைதம், மக்கா அலனவரும் 
நகரத்தக்ு வவளிகய வந்த, மிகவும் 
ஆ்வத்தடன் அவ்கலள வரகவற்று 
உபசரித்தைன். 

 



  

 181. பனிதைம் அலடந்தைத!
 மக்காலவ முஸலம்கா வவற்றி 
வகாண்ட பின்ன் பனிதைத்தைலமான கஃபாவும் 
விக்கிரங்கலள அகற்றித் தய்லமப் 
படுத்தைப்பட்டு விட்டத. 

ஆனால், முஸலம் அல்லாதைவ்கா, ஹஜ 
காலங்களில் கஃபாவுக்ு வந்த, தைங்களலடய 
பழலமயான நாகரிகமற்ற சடங்ுகலள 
நலறகவற்றி வருவத மட்டும் நற்கவில்லல. 
கமிலம், அவ்கா ந்வாணமாக கஃபாலவச் 
்ற்றி வந்த, பாவகரமான பல வசயல்கலளச் 
வசய்த வகாண்டிருந்தைா்கா. 

கஃபாலவத் தூய்லமப்படுத்தியகதைாடு, 
ஹஜ சடங்ுகலள ஹல்ரத் இப்ராஹம் (அலல) 
அவ்களின் காலத்தில் இருந்தைதகபால் நடத்தை 
கவண்டும் என்று வபருமானா் அவ்கா 
எண்ணினா்கா. இவ்வருடம் முஸலம்களில் 
முந்நூறு கபலர வபருமானா் அவ்கா ஹஜ 
யாத்திலரக்காக மக்காவுக்ு அனப்பினா்கா. 



அபூபக்க் எலத்தீக் (ரல) அவ்கலள 
ஹஜ யாத்திலரக் ுழுவுக்ுத் தைலலவராக 
நயமித்தைா்கா. 

மக்காவில் வந்த கூடுகின்ற மக்களக்ு 
இஸலாமிய வநறிமுலறகலளப் 
கபாதிப்பதைற்காக அ்ல (ரல) அவ்கலளயும் 
வபருமானா் அவ்கா அனப்பியகதைாடு, 
இஸலாமியப் பிரச்சாரத்திற்காகவும் சிலலர 
அனப்பி லவத்தைா்கா. 

 



  

 182. உடன்படிக்லக 
விளம்பரப்படுத்ததைல்
 முஸலம்கா மக்காவுக்ு வந்த ஹல்ரத் 
இப்ராஹும் நபியவ்களின் முலறப்படி, 
ஹஜலஜச் சிறப்பாக நலறகவற்றினா்கா. 

இவ்வருடத்திய ஹஜ, திருக்ு் ஆனில் 
'வபரிய யாத்திலர' என்று 
வசால்லப்பட்டிருக்கிறத. 

அபூபக்க் அவ்கா வபருமானா் 
அவ்களின் கட்டலளப்படி, அங்கக கூடியிருந்தை 
மக்களக்ு ஹஜ வசய்ய கவண்டிய முலறகலள 
அறிவுறுத்தினா்கா. 

அதைன் பின், அல அவ்கா எழுந்த 
நன்று, திருக்ு் ஆனில் “பராஅத்” என்னம் 
ஒன்பதைாம் அதிகாரத்திிலாள நாற்பத 
ஆயத்தகலள ஒதினா்கா. பிறு, ்கழ்க்கண்ட 
அறிக்லகலய விளம்பரப்படுத்தினா்கா. 



1. விக்கிரக ஆராதைலனக்கார்கா, 
இவ்வருடத்தக்ுப் பின் கஃபாவுக்ுா நுலழயக்
கூடாத. 

2. ந்வாணமாக எவரும் கஃபாலவ 
வலம் வரக் கூடாத. 

3. விக்கிரக ஆராதைலனக்கார்களடன் 
வபருமானா் அவ்கா முன்ப வசய்த 
வகாண்டிருந்தை உடன்படிக்லகயின் படி, அந்தை 
நபந்தைலனகளக்ு மாறாக அவ்கா எதவும் 
வசய்யாமல் இருக்க கவண்டும். 
முஸலம்களக்ு விகராதைமாக இருப்பவ்களம் 
உதைவி வசய்யாமல் இருக்க கவண்டும். அவ்வாறு 
இருந்தைால், உடன்படிக்லகயில் 
ுறிப்பிட்டிருக்ும் காலம்வலர அத அமுலல் 
இருக்ும். 

4. இதவலர யாருடன் உடன்படிக்லக 
வசய்த வகாாளவில்லலகயா அவ்களக்ு 
நான்ு மாதை கால அவகாசம் 
அளிக்கப்பட்டிருக்கிறத. அதைன் பின்ன் 
அவ்கலளக் காப்பாற்ற ஆண்டவனக்ும் 
அவனலடய நபிக்ும் வபாறுப்பில்லல. 



இந்தை அறிக்லக வவளியிட்டபின், சிறித 
காலத்தக்ுா மீதியிருந்தை எல்கலாரும் 
முஸலம்களாகி விட்டா்கா. 

நாட்டின் நலலலம சீராகி, சமாதைானம் 
ஆகிவிட்டதைால் மக்களிடமிருந்த இவ்வருடம் 
தைரும வரி வசூல் வசய்யும்படி கட்டலள 
பிறந்தைத. 

தைருமவரி வசூலப்பதைற்காக, 
அிலவல்கா நயமிக்கப்பட்டா்கா. 

  ஃஃஃ 

 

 ஹபஷி நாட்டு அரச் நஜஜாஷி, 
முஸலம்களக்ு முன்ப உதைவி பரிந்தைவ். அவ் 
இவ்வருடம் உயி் தறந்தைா். அவருலடய 
மரணத்லதைப் பற்றி வபருமானா் அவ்கா 
மக்களக்ு முதைலாவதைாக அறிவித்தைா்கா. 
“முஸலம்ககள! தை்ம சீலரான உங்களலடய 
சககாதைர் காலமாகி விட்டா். அவருலடய 
பாவங்கலள மன்னிக்ும் படி 



ஆண்டவனிடத்தில் பிரா்த்தைலன வசய்யுங்கா” 
என்று கூறி, அவருக்காகப் வபருமானா் 
அவ்கா மரணப் பிரா்த்தைலன வசய்தைா்கா. 

 



  

 183. உற்சாகத்தைால் உண்லமலயக் 
கூறினா்!
 மக்காவிலருந்த ஷாம் கதைசத்தக்ுச் 
வசல்ிலம் ஒரு புதியில் கிபார ககாத்திரத்தைா் 
வசித்த வந்தைன். அக்கூட்டத்தில், 
முக்கியமானவ் அபூ தை் கிபார என்பவ். அவ் 
அக்காலல வபருமானாலரப் பற்றிப் வபாய்யான 
வதைந்திகலளக் ககாவியுற்றிருக்கிறா். அதைனால் 
உண்லமலய அறிவதைற்காக அவ் மக்காவுக்ு 
வந்திருக்கிறா். 

அந்தைச் சமயம், முஸலம்களக்ுச் 
கசாதைலனயான கநரம், அதைாவத, இஸலாத்தில் 
கச்ந்தைவ்கலளக் ுலறஷிகா தன்பறுத்திக் 
வகாண்டிருந்தைன். அதவலர இஸலாத்தில் 
கச்ந்திருந்கதைாரின் எண்ணிக்லக மிகவும் 
ுலறவு. 

அபூதை், வபருமானா் அவ்கா 
முன்னிலலயில் சிறித கநரம் உலரயாடிக் 



வகாண்டிருந்தைா். அப்வபாழுகதை அவ் 
இஸலாத்லதைத் தைழுவினா். அவ் இஸலாத்தில் 
கச்ந்தை வசய்திலய அச்சமயம்வவளியிட 
கவண்டாம் என்று வபருமானா் அவரிடம் 
வசான்னா்கா. ஆனால், அவருக்ு இஸலாத்தின்
மீதாள பற்லற மலறக்க முடியவில்லல. அவ் 
உடகன கஃபாவில் கபாய் நன்று வகாண்டு. 
“நான் முஸலம் ஆகிவிட்கடன்” என 
உற்சாகத்கதைாடு பகிரங்கமாக அறிவித்தைா். அலதை
அறிந்தை ுலறஷிகா, அவலரப் பிடித்த அடித்தத் 
தன்பறுத்தினா்கா அப்வபாழுத அப்பாஸ 
அவ்கா வந்த அவலர விடுவித்தைா்கா. 

அதைன்பின், அபூதை் தைம்முலடய 
நாட்டுக்ுச் வசன்று இஸலாத்லதைப் பரப்பினா். 
அவருலடய முயற்சியினால் அப்வபாழுத பல் 
முஸலம் ஆகி இருந்தைா்கா. 

 



  

 184. எதி்ப்பகா அடங்கின; 
வள்ச்சி வபருகிற்று
 அகரபியா நாட்டில், ுலறஷிகா 
சிறப்பாக இருந்தை ஒரு காலத்தில், அவ்கா 
இஸலாத்லதைத் தைழுவவில்லல. அவ்களலடய 
நலலலம எவ்வாறு ஆும் என்பலதைச் ்ற்றுப் 
பறங்களிிலாள பல கூட்டத்தைா் எதி்பா்த்தக் 
வகாண்டிருந்தைா்கா. 

ஹஜ காலத்தில், வபருமானா் அவ்கா 
இஸலாத்லதைப் பற்றி பல கூட்டத்தைாரிடம் 
கபாதைலன வசய்யும்கபாத, “உங்களலடய 
சமூகத்தைாரான ுலறஷிககள உங்கலள 
அங்்ககரிக்காதைகபாத, நாங்கா எப்படி உங்கலள 
ஏற்றுக் வகாாள முடியும்?” என்று 
வசால்லவிடுவா்கா அவ்கா. 

மக்காலவ வவற்றி வகாண்ட பிறு, 
ுலறஷிகா இஸலாத்லதைத் தைழுவியலதை 
அகரபிய்கா அறிந்தைா்கா. இஸலாத்தின் 



சிறப்லப உண்ந்தை அவ்கா அணியணியாக 
வந்த இஸலாத்லதைத் தைழுவினா்கா. 

ுலறஷிகளம், யூதை்களகம 
இஸலாத்தக்ுப் பலகவ்களானவ்கா. 

மக்காலவ வவற்றி வகாண்ட பின்ன், 
ுலறஷிகா அடங்கி விட்டன். லகப் 
சண்லடக்ுப் பின்ன் யூதை்களின் ஆரவாரமும் 
ஒய்ந்தைத. 

ஹிஜரி எட்டு, ஒன்பத, பத்தைாவத 
ஆண்டுகளில் இஸலாம் ஹிஜாஸ 
மாகாணத்லதைக் கடந்த ஒரு பக்கம் ஏமன், 
பஹ்ரன். யமாமா வலரயிிலம், மற்வறாரு பக்கம் 
இராக் ஷாம் வலரயிிலம் நன்ு பரவிவிட்டத. 

 



  

 185. வபருமானா் அவ்கா கூறிய 
அறிவுலர
 முன்ப முஸலம் மதைப் பிரச்சாரக்களக்ு
அகரபிக் கூட்டத்தைா் இலடயூறு 
உண்டாக்கிக்வகாண்டிருந்தைா்கா. 
இஸலாத்லதைப் பற்றி கபாதைலன வசய்யச் வசன்ற 
பல பிரச்சாரக்கா அகரபிய்களால் 
வகால்லப்பட்டிருக்கின்றன். 

மக்காலவ வவற்றி வகாண்டபின், அந்தைப் 
பயமானத அறகவ நீங்கிவிட்டத. அதைன்பின், 
வபருமானா் அவ்கா அகரபியாவின் பல 
புதிகளக்ும் இஸலாமியப் பிரச்சாரக்கலள 
அனப்பினா்கா. 

அவ்வாறு அனப்பப்படுபவ்கலளப் 
வபருமானா் அவ்கா கசாதித்தத் கதை்வு வசய்தை 
பிறகக அனப்பவா்கா. 



திருக்ு்ஆலன நன்ு மனப்பாடம் 
வசய்தைவ்கலளகய பிரச்சாரக் கூட்டத்தக்ு 
தைலலலம வகிக்ும்படி வசய்வா்கா. 

வபருமானா் அவ்கா ஒரு சமயம் 
பிரச்சார்கலள அனப்ப எண்ணியகபாத, 
அவ்கா ஒவ்வவாருவலரயும் அலழத்தத் 
திருக்ு்ஆன் ஓ்தம்படிச் வசால்லக் 
ககட்டா்கா. 

அவ்களில் இலளஞ் ஒருவ் இருந்தைா். 
அவ் அருகில் வபருமானா் வசன்று, “உமக்ு 
எலவ நலனவில் இருக்கின்றன?” என்று 
ககட்டா்கா. 

அவ் “எனக்ு ஸுரத்தல் பகராவும் 
மற்றும் இன்னின்ன ஸ-ராக்களம் மனப்பாடம் 
உண்டு” என்றா் 

உடகன வபருமானா் அவ்கா, 
“அப்படியானால், இவ்கா எல்கலாருக்ும் நீகர
தைலலலம வகியும்” என்றா்கா. 



முஸலம் பிரச்சாரக்கா அலனவரும் 
இஸலாம் மதை சம்பந்தைமான வநறிமுலறகலள 
நன்ு அறிந்தைவ்கா. வபருமானாகராடு 
அவ்கா இரவும் பகிலம் இருந்த இஸலாமிய 
நீதி முலறகலள நன்ு வதைரிந்த 
வகாண்டிருந்தைா்கா. அவ்களலடய ஒவ்வவாரு
வசால்ிலம், வசயிலம், வபருமானா் 
அவ்கலளப் பின்பற்றியதைாககவ இருக்ும். - 

ஏமன் மாகாணத்தில் இஸலாத்லதைப் 
பற்றிய கபாதைலன வசய்ய முஆதப்ன ஜபல், 
அபூமூஸல் அ்டஅர ஆகிய இருவலரயும் 
வபருமானா் அனப்பி லவத்தைா்கா. 

அவ்கலள அனப்பமுன் அவ்கா 
லகக்வகாாள கவண்டிய முலறகலள 
வபருமானா் அவ்கா கபாதித்தைா்கா. 

வபருமானா் அவ்கா கூறியலவ: 

வபருமானா் அவ்கா, அவ்களக்ுச் 
வசய்தை கபாதைலனயானத. இஸலாமியப் 
பிரச்சாரத்தின் அடிப்பலடக் வகாாலககளாும். 



“நீங்கா காந்தைமாகப் பணி வசய்ய 
கவண்டும். பலாத்காரம் வசய்யக் கூடாத. 
மக்களக்ுச் சிறந்தை கருத்தகலள எடுத்தலரக்க 
கவண்டும்; அவ்களக்ு வவறுப்ப 
உண்டாுமாறு நடக்கக் கூடாத. நீங்கா 
இருவரும் ஒற்றுலமயாக இருந்த கவலல 
வசய்யகவண்டும். கவறு மதைத்தைவ்கலளயும் 
நீங்கா அங்கக சந்திக்கக்கூடும். அவ்கலளக் 
காண்பர்களானால், முதைலாவதைாக, ஆண்டவன் 
ஒருவன் என்பலதையும் நான் அவனலடய தூதைன் 
என்பலதையும், நீங்கா அவ்களக்ு 
அறிவுறுத்தங்கா. அவ்கா அவற்லற 
ஒப்பக்வகாண்டால், “இரவிிலம் பகலிலம் ் ந்த 
கநரத் வதைாழுலகலய ஆண்டவன் உங்காமீத 
கடலமயாக்கி இருக்கிறான்” என்று கூறுங்கா. 
அவ்கா அலதை அங்்ககரித்தை பின், “தைருமம் 
வசய்ய கவண்டியத உங்கா மீத 
கடலமயாயிருக்ும். உங்களில் 
வசல்வ்களிடமிருந்த நதி வசூலத்த, 
ஏலழகளக்ுக் வகாடுக்கப்படும்” என்று 
வசால்ிலங்கா. எவலரயும் 
வகாடுலமப்படுத்தைாதீ்கா. ஏவனனில் 
வகாடுலமப்படுத்தைப்பட்கடா் 
பிரா்த்தைலனக்ும் ஆண்டவனக்ும் மத்தியில் 
திலர ஒன்றும் இல்லல.” 



 



  

 186. கநரில் வந்த கண்டு 
மகிழ்ந்தைன்
 வபருமானா் அவ்களலடய 
கட்டலளகலள சிரகமற் வகாண்டு, முஸலம் 
பிரச்சாரக்கா பல புதிகளக்ும் வசன்று, 
இஸலாத்லதைப் பற்றி கபாதைலன வசய்த 
வந்தைா்கா. 

அவ்களலடய கபாதைலனயால் பல 
கூட்டத்தைா் ஆங்காங்கக இஸலாத்லதைத் 
தைழுவினா்கா. 

அக்கூட்டத்தின் இஸலாத்தில் 
கச்ந்தைகதைாடு தைாங்கா இஸலாத்தில் 
கச்ந்திருப்பலதை அறிவிப்பதைற்காக கவண்டிக் 
கூட்டம் கூட்டமாகப் வபருமானா் அவ்களிடம்
தூத வந்தைா்கா. 

சில கூட்டத்தைாருக்ு, இஸலாத்தின் மீத 
ஆரம்பத்திலருந்தை வவறுப்பம், பலகலமயும் 



நீங்கியத. வபருமானா் அவ்களின் வாயிலாக, 
கநரில் இஸலாத்தின் சிறப்லப நன்ு அறிந்த 
வகாாள கவண்டும் என்ற அவாவுடன் 
மதீனாவுக்ு வந்தைா்கா, வபருமானா் 

அவ்கலளக் கண்டு மகிழ்ந்த உலரயாடி 
இஸலாத்லதைத் தைழுவினா்கா. - 

ஹிஜரி ஒன்பதைாவத வருடத்திகலதைான் 
அத்தைலகய தூதக் ுழுக்கா அதிகமாக வந்தைன. 
ஆலகயால், அந்தை வருடத்திற்ு வரலாற்றுப் 
கபராசிரிய்கா “தூத வருடம்” எனப் வபய் 
சூட்டியிருக்கிறா்கா. 

 



  

 187. ஆடம்பரமும் அகம்பாவமும் 
அடங்கியத
 பனூதைமீம் என்னம் ககாத்திரத்தைா். 
மிகவும் ஆடம்பரத்கதைாடு மதீனாவுக்ு வந்த, 
கநராகப் பாளி வாசிலக்ுச் வசன்றா்கா. 
முக்கியமானவ்கா பலரும் அக்கூட்டத்தில் 
கச்ந்த தூத வந்திருந்தைா்கா. 

இஸலாத்தில் கசர கவண்டும் என்ற 
கநாக்கத்கதைாடு அவ்கா வந்திருந்தை கபாதிிலம் 
அவ்களக்ு இயல் பாயுாள ஆடம்பரமான 
அகம்பாவம் கமகலாங்கி இருந்தைத. 

பாளிவாசலல ஒட்டியுாள வபருமானா்
அவ்களின் இல்லத்தின் முன் நன்று, 
“முஹம்மகதை வவளிகய வாருங்கா” என்று 
கண்ணியமின்றி அலழத்தைா்கா. 

வபருமானா் அவ்கா வவளிகய 
வந்தைா்கா. 



அப்கபாத அக்கூட்டத்தைா், வபருமானா் 
அவ்களிடம், “முஹம்மகதை எங்களலடய 
வபருலமலய எடுத்தச் வசால்வதைற்காக நாங்கா 
உங்களிடம் வந்திருக்கிகறாம்; எனகவ, எங்கா 
கவிஞருக்ும், பிரசங்கிக்ும் அனமதி 
வகாடுங்கா” என்றா்கா. 

வபருமானா் அவ்கா அதைற்ுச் 
சம்மதித்தைா்கா. 

தைங்கா கூட்டத்தைாரிடம் வாக்ு 
திறலமயுாள உதைாரித என்பவலர அலழத்த, 
தைங்கா வபருலமலய எடுத்தச் வசால்ிலம்படி 
கூறின். 

உதைாரித எழுந்த, “பகழலனத்தம் 
இலறவனக்கக அவகன பகழுக்ு உரியவன். 
அவனலடய கருலணயினாகலகய எங்கலள 
அரச்களாக்கித் திரண்ட வசல்வங்களக்ு 
அதிபதிகளாக்கினான். ்கழ்த்கதைசத்தில் இருக்ும் 
எல்லாக் கூட்டத்தைா்களிிலம் எங்கலள 
வலலமயிிலம் எண்ணிக்லகயிிலம் 
அதிகமாக்கினான். இன்று எங்களக்ுச் சமமாக 
யா் இருக்கின்றன்? பதைவியில் எங்களக்ு 
இலணயாக யாராவத இருப்பா்களானால், 



அவ்கா தைங்கா வபருலமலய எடுத்தக் 
கூறலாம்.” என்று கூறி அம்ந்தைா். 

அதைற்ுப் வபருமானா் அவ்கா 
தைாபிதப்ன லகஸ அவ்கலள கநாக்கி, “எழுந்த 
அந்தை மனிதைரின் உலரக்ு பதில் கூறும்” என்று 
வசான்னா்கா. 

தைாபித் எழுந்த, 'வானங்கலளயும் 
பூமிலயயும் பலடத்தை ஆண்டவனக்கக பகழ் 
எல்லாம் உரித்தைானத. அவன் நமக்ு அரலச 
அருளினான். தைன் பலடப்பில் சிறந்தைவ்கலளத் 
கதை்ந்த தைன் தூதைராக்கினான். அவ்கா உய்ந்தை 
வம்சத்லதைச் கச்ந்தைவ்கா. அலனவரிிலம் 
அவ்கா சத்திய வாக்ும், ஒழுக்கமும் 
உாளவ்கா. அதைனாகலகய ஆண்டவன் 
தைன்னலடய கவதைத்லதை அவ்களிடம் 
அருளினான். அவ்கா மக்கலள இஸலாத்தின் 
பக்கம் அலழத்தைா்கா. அப்கபாத 
எல்கலாருக்ும் முதைன்லமயாய் 
முஹாஜ்களம், அடுத்தைபடியாக 
அன்லாரிகளாகிய நாங்களம் அவ்களின் 
அலழப்லப ஏற்றுக் வகாண்கடாம். நாங்கா 
ஆண்டவனலடய வழியில் உதைவியவ்களாயும், 



நபித்தவத்திற்ு அலமச்ச்களாயும் 
இருக்கின்கறாம்ு என்று கூறி முடித்தைா்கா. 

அதைன்பின், தைமீம் கூட்டத்தைாலரச் கச்ந்தை 
ஸப்ரிகான் என்ற கவிஞ் தைம் கருத்லதைக் 
கவிலதையில் பாடினா். 

அவருக்ு எதிராக, முஸலம் ஹஸஸான் 
கவிலதை பாடினா். 

வாக்ு வன்லமயிிலம், கவி 
பாடுவதிிலம் வபருமானா் அவ்களிடம் 
இருப்பவ்ககள கமலானவ்கா என்று ஒப்பக் 
வகாண்டன். ஆடம்பரமும் அகம்பாவமும் 
ஒடுங்கியத. அக்கூட்டத்தைா் அலனவரும் 
இஸலாத்லதைத் தைழுவினா்கா, அதைன் 

பின்ன் நாயகம் (ஸல்). அவ்களக்ு 
விலலயுய்ந்தை அன்பளிப்பகலள 
வழங்கினா்கா. 

 



  

 188. சந்கதைகம் வதைளிதைல்
 பனூ ஸஃத என்னம் முக்கியமான 
ககாத்திரத்தைா் தைங்களலடய பிரதிநதியாக, 
லமாமுப்ன தைஃலபா என்பவலரப் வபருமானா்
அவ்களிடம் அனப்பி லவத்தைா்கா. 

லமாம் மதீனாவிிலாள பாளி 
வாசிலக்ு வந்த, அங்ு கூடியிருந்தைவ்களிடம், 
“உங்களில் யா் அப்தல் முத்தைலப் 
வம்சத்தைவ்?”, என்று ககட்டா். 

அங்ு இருந்தைவ்கா, வபருமானா் 
அவ்கலளச் ்ட்டிக் காட்டினா்கா. 

வபருமானா் அவ்கா முன்கன அவ் 
வந்த, “நான் உங்களிடம் கடுலமயானவதைாரு 
ககாவி ககட்கபன். அலதைத் தைாங்கா தைவறாக 
எண்ணக் கூடாத” என்று கூறினா். 



அதைற்ுப் வபருமானா் அவ்கா, 
“அவ்வாறு எண்ண மாட்கடன். ககளம்” 
என்றா்கா. 

அவ், “உலகம் முழுவதைற்ும் உங்கலள 
நபியாக ஆண்டவன் அனப்பியிருக்கிறான் 
என்பலதை ஆண்டவன் மீத சத்தியமாகச் வசால்ல 
முடியுகமா?” என்று ககட்டா். 

வபருமானா் அவ்கா “ஆம்” 
என்றா்கா. 

அதைன்பின் லமாம், ் ந்த கநரம் வதைாழ 
கவண்டும் என்று ஆண்டவன் உங்களக்ுக் 
கட்டலளயிட்டிருக்கிறாகனா?” என்று ககட்டா்.

அதைற்ும் வபருமானா் அவ்கா “ஆம்” 
என்றா்கா. 

அலதைப் கபாலகவ,கநான்ப, ஜகாத், ஹஜ 
சம்பந்தைமாகவும் லமாம் ககட்டா். 



வபருமானா் அவ்கா, ககாவிகா 
ஒவ்வவான்றுக்ும் விலடயாக 'ஆம்ு என்று 
வசால்லக் வகாண்கட வந்தைா்கா. 

இஸலாம் சம்பந்தைமான சட்டங்கலள 
விவரமாகக் ககட்டா். அதைன் பின்ன், அவ், 
“ஆண்டவன் ஒருவகன அவனலடய திருத்தூதை் 
முஹம்மத ஆவா்கா” என்று நான் சாட்சி 
கூறுகிகறன். நான் இப்வபாழுத திரும்பிச் 
வசல்கிகறன். தைாங்கா எனக்ுப் கபாதித்தை 
விஷயங்கலளச் சிறித கூடுதைலாககவா, 
ுலறவாககவா கூறமாட்கடன்” என்று 
வசால்லவிட்டு அவ் பறப்பட்டா். 

அவ் வசன்றபின், வபருமானா் 
அவ்கா, அங்கக இருந்தைவ்களிடம் “அவ் 
வசால்வத உண்லமயாயிருந்தைால், அவ் 
்வ்க்கம் அலடவா்” என்று வசான்னா்கா. 

லமாம் தைம் ஊருக்ுத் திரும்பிச் வசன்று, 
கூட்டத்தைாரிடம் (லாத், உஸஸா என்னம் 
விக்கிரகங்களின் வபயலரக் ுறிப்பிட்டு) அலவ 
ஒன்றுக்ும் உதைவாதைலவ” என்றா். 



அக்கூட்டத்தைா், “நீ் என்ன வசால்கிி்? 
உமக்ுப் லபத்தியமாவத, வதைாழு கநாயாவத 
வந்த விடக் கூடாகதை” என்று வசான்னா்கா. 

அதைற்ு லமாம், “ஆண்டவன் வபயரில் 
சத்தியமாக, விக்கிரகங்களால் எனக்ு நன்லம 
வசய்யவும் முடியாத; தீலம வசய்யவும் 
முடியாத; நாகனா ஆண்டவன் மீதம், 
முஹம்மத் ரஸுல் (ஸல்) அவ்கா மீதம் 
வி்வாசம் வகாாகிகறன்” என்று கூறினா். 

அவ் கூறிய உண்லமயான வசாற்கலளக் 
ககட்டதம் அன்று மாலலக்ுாளாக, ஆண்களம்
வபண்களம் ுழந்லதைகளமாக 
அக்ககாத்திரத்தைா் அலனவரும் இஸலாத்தில் 
கச்ந்த விட்டன். 

 



  

 189. மக்கா நன்லமக்காக உயி்த் 
தியாகம்
 வபருமானா் அவ்கா, முன்ப தைாயிப 
நகர முற்றுலகயிலருந்த திரும்பம்கபாத, 
“தைாயிப நகர வாசிகளாகிய தை்கப் 
ககாத்திரத்தைாருக்ு கந்வழி காட்டி, அவ்கலள 
என்னிடம் அனப்பி லவப்பாயாக!” என்று 
ஆண்டவலன பிரா்த்தைலன வசய்தைா்கா 
அல்லவா? அவ்களலடய பிரா்த்தைலன 
இப்வபாழுத நலறகவறும் காலம் வந்தைத. 

தைாயிப நசரத்தில் தை்கப் கூட்டத்தைாரில், 
உ்வத் என்பவ் முக்கிய பிரமுக் ஆவா். அவ் 
வபருமானா் அவ்கலள நன்ு அறிந்தைவ். 
முன்ப, ஹலதைபிய்யா உடன்படிக்லகயின்கபாத, 
ுலறஷிகளின் பிரதிநதியாக வபருமானா் 
அவ்களிடம் வந்த சமாதைானம் கபசியவ் 
அவருக்ு ஆரம்பத்திலருந்கதை இஸலாத்தின்மீத 
பற்றுதைல் உண்டாகி இருந்தைத. 



வபருமானா் அவ்கா தைாயிலப 
முற்றுலகயிட்டகபாத, அவ் ஏமன் 
கதைசத்தக்ுப் கபாயிருந்தைா். அவ் திரும்பி 
வரும்கபாத கநராக மதீனாவுக்ு வந்த 
வபருமானாலரச் சந்தித்த, இஸலாத்லதைத் 
தைழுவினா். தைம்முலடய கூட்டத்தைாரும் 
இஸலாத்தின் பாக்கியத்லதைப் வபற கவண்டும் 
என்பத அவருலடய ஆவல். 

உடகன தைாயிபக்ுச் வசன்று, அங்ுாள 
மக்கலள எல்லாம் கூட்டி, இஸலாத்தின் 
கமன்லமலய அவ்களக்ு எடுத்தக் கூறினா். 
அவ்கா அலதை ஏற்காமல், அவலர இகழ்ந்த 
கபசினா்கா. 

மறுநாா பல்காலலப் வபாழுதில் 
உ்வத், தைம் வீட்டின் முகட்டில் நன்று வகாண்டு 
அதிகாலலத் வதைாழுலகக்காக எல்கலாலரயும் 
அலழத்தைா். அலதைக் ககட்டதம் அங்ுாள 
மக்கா அலனவரும் அவலரச் சூழ்ந்த வகாண்டு 
பல புதிகளிலருந்தம் அவ்மீத அம்ப 
எய்தைா்கா. அதைனால் அவ் உயி் தறக்ும்படி 
கநரிட்டத. 



மரணத் தைறுவாயில், தைம் 
ுடும்பத்தைாரிடம், “மக்களலடய நன்லமக்காக 
என் இரத்தைத்லதை, என்னலடய ஆண்டவனிடம் 
சம்ப்பிக்கின்கறன். உயி்த் தியாகம் 
கிட்லதடத்தை பாக்கியத்திற்காக ஆண்டவலன 
நான் வணங்ுகிகறன். தைாயியின் 
முற்றுலகயின்கபாத, மரணம் அலடந்தை 
முஸலம்களின் பலதை ுழிக்ு அருகில் 
என்லனயும் அடக்கம் வசய்யுங்கா” என்று 
கூறினா் உ்வத், 

 



  

 190. சில நபந்தைலனகளம் - 
மறுப்பம்
 ்ற்றுப் பறங்களிிலாள கக்த்திரத்தைா் 
அலனவரும் இஸலாத்லதைத் தைழுவி விட்டா்கா.
இனிகமல் தைாங்களம் அதில் கசருவலதைத் தைவிர 
கவறு வழியில்லல என்பலதை தைாயிப் புதி தை்கப் 
கூட்டத்தைா் உண்ந்தைா்கா. 

கலடசியாக, அவ்கா கூடி 
ஆகலாசித்தைா்கா. வபருமானா். அவ்களிடம் 
ஒரு தூதக் ுழுலவ அனப்பத் தீ்மானித்தைன். 

தை்கப் கூட்டத்தைாரின் தூதை்கா 
மதீனாவுக்ு மிக அருகில் வந்த விட்டதைாக 
அறிந்தைதம் முஸலம்கா அளவற்ற மகிழ்ச்சி 
அலடந்தைன். 

இந்தை நற்வசய்திலயப் வபருமானா் 
அவ்களிடம் வதைரிவிக்கப் பல் ஓ்டினா்கா. 
அப்வபாழுத, அபூபக்க் அவ்கா “மகிழ்ச்சிக்ு 



உரிய இந்தைச் வசய்திலய, நாகன வபருமானா் 
அவ்களிடம் வசன்று வதைரிவிப்கபன்” 
என்றா்கா. 

தை்கப் கூட்டத்தின் தூதை்கா மதீனாவின் 
பாளிவாசல் முற்றத்தின் ஒரு புதியில் கூடாரம் 
அலமத்தத் தைங்கியிருந்தைா்கா. 

வபருமானா் அவ்கா, 
அக்கூட்டத்தைாரிலடகய வசன்று இஸலாத்லதைப் 
பற்றி கபாதைலன வசய்தைா்கா. சில நாட்கா வலர
அவ்கா அங்கககய தைங்கினா்கா. 

வபருமானா் அவ்களின் 
கபாதைலனக்ுப் பிறு, அக்கூட்டத்தைா் 
இஸலாத்லதைத் தைழுவ விருப்பப்பட்டா்கா. 
ஆனால், சில விஷயங்களில் தைங்கலளக் 
கட்டுப்படுத்தைக்கூடாத; தைங்களக்ுச் ்ய உரிலம
கவண்டும் என்றும் வசான்னா்கா. அவ்கா 
கூறிய நபந்தைலனகளாவன : 

1) “எங்களில் பல் திருமணம் வசய்த 
வகாாளாமகலகய காலம் கழிப்பதைால், நாங்கா 
பிற வபண்களிடம் வதைாட்ப வகாாவலதைத் 
தைடுக்கக்கூடாத.” 



2) “எங்களக்ு முக்கியமான வதைாழில், 
பணம் வட்டிக்ுக் வகாடுத்த வாங்ுதைல்; 
ஆலகயால், வட்டி வாங்ுவலதைத் தைடுக்கக் 
கூடாத.” 

3) "எங்களலடய நாட்டில், 
திராட்லசப்பழம் அதிகமாய் உற்பத் தியாவதைால், 
எங்களக்ு முக்கியமான வதைாழில் மத தையாரித்த
விற்பத அலதையும் தைடுக்கக் கூடாத. 

கமற்கா்ம் மூன்று 
நபந்தைலனகலளயும் வபருமானா் அவ்கா 
ஒப்பக்வகாாள மறுத்தவிட்டா்கா. 

“அந்தை நபந்தைலனகலள 
வற்பறுத்தைாமகல இஸலாத்லதைத் தைழுவுகிகறாம்; 
ஆனால், நாங்கா வணங்கிக் வகாண்டிருக்ும் 
லாத் என்னம் விக்கிரகத்லதைப்பற்றி, தைாங்கா 
என்ன முடிவு வசய்வீ்கா?” என்று வபருமானா் 
அவ்களிடம் ககட்டா்கா. 

“அத உலடக்கப்படும்” என்று 
வசான்னா்கா வபருமானா் அவ்கா. 



அவ்கா அலதைக் ககட்டுத் திடுக்கிட்டுத், 
“தைாங்கா அவ்வாறு வசய்யப் கபாவத, எங்கா 
கடவுளக்ுத் வதைரிந்தைால், எங்களலடய 
நகரத்லதைக் கடவுா அழித்த விடுவா். எங்கா 
வபண்களம் மிகவும் வருத்தைப்படுவா்கா. 
ஆதைலால் அவ்விக்கிரகத்லதை மூன்று 
ஆண்டுகளக்ு லவத்திருக்க அவகாசம் 
வகாடுக்க கவண்டும்” என்று வசான்னா்கா. 

வபருமானா் அவ்கா அலதையும் 
மறுத்தவிட்டா்கா. பின்ன் ஓ்ரிரண்டு 
ஆண்டுகா, ஒரு மாதைம் என்று ககட்டா்கா. 

இஸலாமும் விக்கிரக வணக்கமும் 
ஒன்றாக இருக்க முடியாத. ஆதைலால், 
வபருமானா் அவ்கா அதைற்ும் 
சம்மதிக்கவில்லல. 

கலடசியாக, அக்கூட்டத்தைா் 
வபருமானா் அவ்களிடம், “எங்கா லகயினால் 
விக்கிரகத்லதை ஒன்றும் வசய்ய மாட்கடாம். 
தைாங்கா அலதை என்ன வசய்ய கவண்டுகமா 
வசய்த வகாாளங்கா. ஆனால், எங்கா 
லகயால், அலதைச் வசய்யாமால் இருப்பதைற்காக 



எங்கலள மன்னித்தக்வகாாளம்படி ககட்டுக் 
வகாாகிகறாம்” என்று வசான்னா்கா. 

வபருமானா், அவ்கா, அதைற்ு 
ஒப்பக்வகாண்டா்கா. 

அதைன்பின், அக்கூட்டத்தைா், தைாங்கா 
வதைாழுலக நடத்தைாமல் இருப்பதைற்ு அனமதி 
வகாடுக்க கவண்டும்” என்று ககட்டா்கா. 

வதைாழுலகயில்லல என்றால் 
மா்க்ககமயில்லல என்று வபருமானா் 
அவ்கா அலதை ஒப்பக் வகாாளவில்லல. 

கலடசியாக, அக்கூட்டத்தைா், தைாங்கா 
இஸலாத்லதைத் தைழுவுவதைாகச் வசால்ல, 
தைாயிபக்ுப் பறப்பட்டுச் வசன்றா்கா. 

அவ்களடன் லாத்லதை உலடப்பதைற்காக 
அபூஸுப்யான், அல் முசீரா (ரல) ஆகிய 
இருவலரயும் வபருமானா் அவ்கா அனப்பி 
லவத்தைா்கா. 



லாத்லதை உலடக்கப் கபாும் கபாத, 
தைாயியிிலாள வபண்கா வீட்லட விட்டு 
வவளிகய வந்த, தைலலவிரிககாலமாய் நன்று 
அழுத வகாண்டிருந்தைா்கா. 

தை்கப் கூட்டத்தைா் அலனவரும் இரண்டு 
வருடத்தக்ுா இஸலாத்தில் கச்ந்த 
விட்டா்கா. 

 



  

 191. பாதகாப்ப வரி வசிலத்ததைல்
 நஜரான் என்னம் மாநலம் ஏமன் கதைசப் 
புதியில் உாளத. அத மக்காவிலருந்த 175 
லமல் வதைாலலவாும். 

கிறிஸதவ்கா அங்கக 
மிுதியாயிருந்தைன். அங்கக ஒரு வபரிய 
ககாவில் இருந்தைத. அலதை அந்தை நகர மக்கா 
கஃபாவுக்ு சமானமாகக் கருதினா்கா. 

வபருமானா் அவ்கா, அந்தை மக்களக்ு 
இஸலாத்லதைப் பற்றி கபாதைலன வசய்த கடிதைம் 
அனப்பினா்கா. 

அக்கடிதைம் கிலடத்தைதம், ககாயிலன் 
பாதகாவலரும் மதைுருமா்களம் அடங்கிய 
அறுபத கப், ஒரு கூட்டமாக வபருமானா் 
அவ்களிடம் வந்தைா்கா. அக்கூட்டத்தைாலரப் 
பாளி வாசலல் தைங்ுமாறு வசய்தைா்கா. 



அக்கூட்டத்தின் தைங்களலடய ் பத்லதை 
பாளி வாசலல் ஆரம்பித்தைா்கா. முஸலம் 
கதைாழ்கா அலதைத் தைடுத்தைன். ஆனால், 
வபருமானா் அவ்கா ஜபத்லதை நடத்திக் 
வகாாளம்படி உத்தைரவு வகாடுத்தைா்கா. 

அக்கூட்டத்தினருக்ுப் வபருமானா் 
அவ்கா இஸலாத்லதைப் பற்றி கபாதைலன 
வசய்தைா்கா ஆனால், அக்கூட்டத்தைா் 
தைங்களலடய பராதைன மதைத்லதைக் லகவிட 
விரும்பவில்லல. 

எனினம், அக்கூட்டத்தைா், 
பாதகாப்பக்காக ஆண்டு கதைாறும் ஒரு 
ுறிப்பிட்ட வதைாலக வகாடுப்பதைாக ஒப்பக் 
வகாண்டு, வபருமானா் அவ்களிடம் 
உடன்படிக்லக வசய்த வகாண்டு தைங்கா 
நகரத்தக்ுப் பறப்பட்டா்கா. 

 



  

 192. தீயவனின் தீங்கான எண்ணம்
 ஸகஸ என்னம் ுடும்பத்லதைச் கச்ந்தை 
ஒரு கூட்டம, வபருமானா் அவ்கலளக் காண 
வந்தைத. அக்கூட்டத்தின் தைலலவ்களில் ஆமீ் 
என்பவனம் அ்பத் என்பவனம் 
முக்கியமானவ்கா, 

ஆமிரும், அ்பத்தம் வபருமானா் 
அவ்கலளக் வகான்று விடகவண்டும் என்ற தீய 
கநாக்கத்கதைாடு தூதை்களடன் மதீனாவுக்ு 
வந்தைா்கா. 

ஒருநாா, ஆமீ், வபருமானா் 
அவ்களடன் உலரயாடிக் வகாண்டிருந்தை கபாத,
அவ்கலள வவட்டி விடுமாறு அ்பத்தக்ு 
முன்கூட்டிகய வசால்லயிருந்தைான். 

அ்பத் வபருமானா் அவ்கலள 
வவட்டுவதைற்காக அருகில் வந்த லகலய 
உய்த்தை முற்பட்டான். ஆனால், அவன் லககயா 
அலசயவில்லல. கண்கா இருளலடந்த 



விட்டன. திகில் அலடந்த மரம்கபால் 
அப்படிகய நன்றுவிட்டான். 

அதைன்பின் ஆமி், வபருமானா் 
அவ்களிடம் தைனிலமயில் கபச கவண்டும் 
என்று வசான்னான். 

“நீ் ஒகர ஆண்டவன்மீத வி்வாசம் 
வகாாவதைாக உறுதி கூறும்வலர, உம்கமாடு நான்
தைனித்தப் கபச முடியாத” என்று வபருமானா் 
அவ்கா கூறினா்கா. 

உடகன ஆமி், “நீங்கா எதி்த்தச் 
சண்லட வசய்ய முடியாதைபடி வபரிய 
கசலனலயக் வகாண்டுவந்த உங்கலளத் 
தைாக்ுகவன்” என்றான். - 

அப்கபாத வபருமானா் அவ்கா, 
“ஆண்டவகன! ஆமிருக்ு எதிராக, நீகய 
கபாதமானவன்” என்று வசான்னா்கா. 

உடகன ஆமி், அ்பலதைக் 
கூட்டிக்வகாண்டு வவளிகய பறப்பட்டான். 



அப்கபாத, வபருமானா் அவ்கா, 
“ஆண்டவகன! இவ்களலடய தீங்கிலருந்த 
என்லனக் காப்பாற்று” என்று பிரா்த்தைலன 
வசய்தைா்கா. 

வழியில், ஆமிருக்ுக் கழுத்தில் 
வநறிகட்டி, “பிகளக்” கபான்ற கநாய் வந்தைத. 

ுதிலரமீத தைன்லனத் தூக்கி 
லவக்ும்படி தைன் கூட்டத்தைாரிடம் வசான்னான். 
ுதிலரமீத வநடுந்வதைாலலவு கபாக 
முடியவில்லல. பன ஸிலல் ககாத்திரத்லதை 
கச்ந்தை ஒரு வபண்ணின் வீட்டில் அவலன 
இறக்கினா்கா. அங்கககய அவன் இறந்தைான். 

அவனடன் வந்தைவ்கா எல்கலாரும். 
இஸலாத்லதைத் தைழுவி, தைங்கா நகருக்ுப் 
பறப்பட்டா்கா. 

 



  

 193. “இரக்கம் உாளவ்கலள 
ஆண்டவன் கநசிக்கிறான்”
 தைய்யி என்னம் வபயருலடய ஒரு 
கூட்டத்தின், ஏமன் கதைசத்தில் வசல்வாக்ககாடு 
வாழ்ந்த வந்தைா்கா. 

அவ்களின் தூண்டுதைலால் 
இஸலாத்தக்ு விகராதைமாகக் கலகமும் 
ுழப்பமும் ஏற்பட்டுக் வகாண்டிருந்தைன. 

அந்தைக் ுழப்பத்லதை அடக்ுவதைற்காகப் 
வபருமானா் அவ்கா அல அவ்களின் 
தைலலலமயில் ஒரு சிறிய பலடலய அங்கக 
அனப்பி லவத்தைா்கா. 

அப்வபாழுத அதீ என்ற கிறிஸதைவ் 
அக்கூட்டத்தைாருக்ு தைலலவராக இருந்தைா். அவ்
ஒரு சிற்றரச் கபாலகவ இருந்தைா். அவருலடய 
தைந்லதை ஹாத்திம் என்பவ் தையாள சிந்லதை 
உாளவ். வகாலட வாளல் என்று வபய் 



வபற்றவ். வகாலடக்ு ஓ்் உவமானமாக 
மக்களிலடகய வசால்லப்படுபவ். 

முஸலம் பலட ஏமனக்ு அருகில் 
வருவலதை அறிந்தைதம் ஹாத்திம் மகன் அதி 
பயந்த ஷாம் கதைசத்தக்ு ஓ்டிவிட்டா். 

ஹல்ரத் அலஅக்கூட்டத்தைாலர எளிதில் 
வவற்றி வகாண்டா்கா. அவ்களலடய 
வபாருாகலளக் லகப்பற்றி பலலரச் சிலறப் 
படுத்தினா்கா. சிலறப்பட்டவ்கலள 
அன்படனம் மரியாலதை யுடனம் நடத்தி 
மதீனாவுக்ுக் வகாண்டு வந்தைா்கா. 

சிலறப்பட்டவ்களில் ஹாத்திமுலடய 
மகளம், அதியின் சககாதைரியுமான 
ஸஃப்பானாவும் ஒருவ். 

ஸஃப்பானா வபருமானா் அவ்கலளக் 
கண்டதம், ஆண்டவனலடய தூதைகர, 
என்னலடய தைந்லதைகயா காலமாகி விட்டா். 
இப்வபாழுத எனக்ுத் தலணயான ஒகர 
சககாதைரனம் முஸலம் பலட வருவலதை அறிந்த,
அஞசி ஓ்டிவிட்டான். ஆலகயால், என்லன 
மீட்பதைற்ு யாருகம இல்லல. என்லன 



விடுதைலல வசய்வதைற்காக உங்களலடய 
கருலண உாளத்திடம் நான் ஆதைரவு 
கதைடுகிகறன். என் தைந்லதைகயா பகழ் மிக்கவ்; 
எங்கா கூட்டத்தைாரில் அரசருக்ுச் சமமானவராக
அவ் வாழ்ந்தைா். சிலறப்பட்டவ்கா 
எத்தைலனகயா கபலர பணம் வகாடுத்த என் 
தைந்லதை மீட்டிருக்கிறா். வபண்களின் 
வகளரவத்லதைப் பாதகாத்திருக்கிறா். 
ஏலழகலள ஆதைரித்திருக்கிறா். தன்பத்தில் 
கதைாய்ந்தைவ்களக்ு ஆறுதைல் அளித்திருக்கிறா். 
தைம்மிடம் வந்த ககட்டவ்களக்ு இல்லல 
என்று அவ் வசான்னகதை கிலடயாத; நான் 
அத்தைலகய ஹாத்திமின் மகா” என்றாா. 

வபருமானா் அவ்கா 
ஸஃப்டானாவிடம், “ஒரு முஸலமிடம் இருக்க 
கவண்டிய நற்ுணங்கா யாவும் உன்னலடய 
தைந்லதையிடம் இருந்தைன. விக்கிரக வணக்கத்தில் 
காலம் கழித்தை ஒருவரின் ஆத்மாவின்மீத, 
இரக்கம் காட்டுமாறு ஆண்டவனிடம் 
பிரா்த்தைலன வசய்வதைற்ு எனக்ு அனமதி 
இருந்தைால், ஹாத்திமுலடய ஆத்மாவிடம் 
கருலண காட்டும்படி நான் ஆண்டவனிடம் 
பிரா்த்திப்கபன்” என்று கூறிவிட்டு, 
்ற்றிிலமுாள முஸலம்கலள கநாக்கி, 



“ஹாத்திமுலடய மகா ்தைந்திரமாகி விட்டாா. 
அவருலடய தைந்லதை தையாள சிந்லதையும், 
இரக்கமும் உாளவ். ஆண்டவன் 
இரக்கமுாளவ்கலள கநசிக்கிறான். 
அவ்களக்ு வவுமதி அளிக்கிறான்” என்று 
வசான்னா்கா. 

ஸஃப்பானா விடுவிக்கப்பட்டான். 
அவா வபருமானா் அவ்களிடம், “ 
என்னலடய ுடும்பத்தினரும் என்லனச் 
கச்ந்தைவ்களம் சிலறப்பட்டிருப்பதைனால் 
நானம் சிலறயில் இருப்பகதை முலற. 
அவ்கலளக் வகால்வதைற்ு 
உத்தைரவிடுவதைானால், முதைலல் என்லன 
வவட்டும்படி உத்தைர விடுங்கா. அவ்கா 
எல்கலாரும் இறந்த கபாய், நான் மட்டும் 
உயிகராடு இருக்கவும் விரும்பவில்லல” என்று 
பணிகவாடு கூறினாா. 

அலதைக் ககட்டதம் வபருமானா் 
அவ்கா, அந்தைக் கூட்டத்தைா் எல்கலாலரயும் 
விடுவித்த, அவ்களக்ுப் கபாதிய வபாருா 
வகாடுத்த அவ்கலளக் வகளரவமாக அனப்பி 
லவக்ும்படி கட்டலள யிட்டா்கா. 



ஸஃப்பானாவும் அவா 
ுடும்பத்தினரும் ஊருக்ுத் திரும்பினா்கா. 

ஸஃப்பானா தைன் சககாதைரன் அதீலயத் 
கதைடி, ஷாம் கதைசத்தக்ுச் வசன்றாா. அங்கக 
அவலரக் கண்டு, “வபருமானா் அவ்கா 
முன்னிலலயில் நீ் கூடிய விலரவில் வசல்ல 
கவண்டும். நபி என்ற முலறயிிலம், அரச் என்ற 
முலறயிிலம் எந்தை நலலயிிலம் அவ்கலளக் 
காண்பத நன்லம தைரும்.” என்று கூறியகதைாடு 
நடந்தைவற்லறயும், வபருமானா் அவ்களின் 
சிறப்பமிக்க ுணங்கலளயும் விவரமாகக் 
கூறினாா. 

தைன் சககாதைரி கூறியலதைக் ககட்ட அதீ 
அவலளயும் உடன் அலழத்தக் வகாண்டு, 
உடகன மதீனாவுக்ுப்கபாய், வபருமானா் 
அவ்கலளக் கண்டு இஸலாத்லதைத் தைழுவினா். 

அதீயின் முயற்சியினால் பிறு 
அவருலடய கூட்டத்தைா்களம் முஸலம் 
ஆனா்கா. 

 



  

 194. கவிஞ் மன்னிக்கப்பட்டா்
 அரப நாட்டில் முலஸனாக் கூட்டத்தில் 
கஃபப்ன ஸுலஹ் என்ற கவிஞ் இருந்தைா். 
சிறப்பாகக் கவிபாடுவதில் அவ் வல்லவ். 
அவ் பகழ் எங்ும் பரவியிருந்தைத. 

கவிஞ் கஃப இஸலாத்தின்மீத 
விகராதைம் வகாண்டு வபருமானா் 
அவ்கலளயும், முஸலம்கலளயும் கண்டித்தக் 
கவிபாடுவலதைகய முக்கிய வதைாழிலாகக் 
வகாண்டிருந்தைா். 

அதைனால் அக்கவிஞலர எங்கக 
கண்டாிலம் சிரச்கசதைம் வசய்த விடுமாறு 
வபருமானா் அவ்கா உத்தைரவிட்டிருந்தைா்கா. 

கவிஞ் கஃபின் சககாதைர் 
முஸலமாயிருந்தைா். விக்கிரக வணக்கத்லதைக் 
லகவிடுமாறும், இஸலாத்தில் கசரும்படியும் 
கவிஞலர அவ் வற்பறுத்தி வந்தைா். 



சககாதைரருலடய அறிவுலரயால் கவிஞ் 
மனம் மாறி மலறமுகமாக மதீனாவுக்ுச் 
வசன்றா். அதிகாலலத் வதைாழுலகக்காகப் 
பாளிவாசலல் இருந்தை நபி வபருமானாலரக் 
கண்டா். அவ்களருகக வசன்றம்ந்த வகாண்டு 
அவ்கா திருக் கரத்தின் மீத தைம் லகலய 
லவத்தைவராக: “இலற தூகதை! நான் கவிஞ் 
கஃலப ஒரு முஸலமாக இப்வபாழுத தைங்கா 
முன்னிலலயில் அலழத்த வந்தைால், தைாங்கா 
அவலர மன்னிப்பர்களா?” என்று ககட்டா். 

“ஆம்” என்றா்கா வபருமானா் 
அவ்கா. 

உடகன அவ், “ஸுலஹரின் 
ுமாரனான கஃப் என்னம் கவிஞன் நான்தைான்!” 
என்றா். 

அவ் அவ்வாறு கூறியதம், 
அன்ஸாரிகளில் ஒருவ் ுதித்வதைழுந்த, 
“இலறவனின் இப்பலகவன் கழுத்லதை 
வவட்டுவதைற்ு உத்தைரவு தைருமாறு” வபருமானா் 
அவ்கலள கவண்டினா். 



வபருமானா் அவ்கா, மிக 
அலமதியாக, “கடந்தை காலத்லதை நலனத்த மனந் 
திருந்தியவாரக அவ் வந்திருக்கிறா். எனகவ 
அவலர விட்டு விடுங்கா” என்று கூறி 
விட்டா்கா. 

பின்ன், ஒரு பாடலலப் பாடுவதைற்ு 
அனமதி தைருமாறு வபருமானா் அவ்கலள 
கவண்டினா் கவிஞ். கஃப். 

வபருமானா் அவ்கா அவலர 
அனமதித்தைா்கா. 

உடகன, “பாணத் ஸுஆத" என்ற 
சிறப்பமிக்க ஒரு பாடலலப் பாடினா் கவிஞ் 
கஃப், ் ம்பத்திவயட்டுப் பாக்கலளக் வகாண்ட 
இக்கவிலதை அரப இலக்கியத்தில் பகழ் 
மிக்கதைாும். 

வபருமானா் அவ்கா தைங்கா 
கமனியிலருந்தை கமலாலடலய எடுத்த, 
கவிஞருக்ு அணிவித்த அவலர 
வகளரவித்தைா்கா. 



 



  

 195. தீயவனின் ககாரிக்லக
 இஸலாம், அகரபியா கதைசத்தின் பல 
புதிகளிிலம் வபரும்பாிலம் பரவி விட்டத. 

தைனிப்பட்ட சில சிறிய 
கூட்டத்தைா்கலளத் தைவிர, முஸலம்களக்ுப் 
வபரிய விகராதிகா அந்தை நாட்டில் ஒருவரும் 
இல்லல. 

ஆனால், ஒரு கூட்டத்தைா் மட்டும் 
இஸலாத்தில் கச்ந்திருப்பதைாக கவடம் 
கபாட்டுக் வகாண்டு முஸலம்களக்ு மத்தியில் 
இருந்த, மலறமுகமாக விகராதைமாககவ இருந்த 
வந்தைா்கா. 

இஸலாமிய வரலாற்றில், முனாபிக்ுா 
என்று கூறப்படுபவ்ககள அவ்கா. 
முனாபிக்ுா என்றால் வஞசக்கா என்று 
வபாருா. 



முனாபிக்ுகா பல சந்தை்ப்பங்களில் 
விலளவித்தை பலவலகயான தகராகங்கா, 
இலடயூறுகா, வதைால்லலகா, நம்பிக்லக 
கமாசம், வகாடுலமகா பலப்பல அவற்லற 
விவரித்தைால் ஆத்திரம் கமகலாங்ும். 

முனாபிக்ு கூட்டத்தின் முக்கிய 
தைலலவன் அப்தல்லாஹ் இப்ன உலப 
என்பவன். வபருமானா் அவ்கா மதினாவுக்ு 
வந்தைத முதைல் ஹிஜர ஒன்பதைாம் வருடம் வலர 
அவன் இஸலாத்தக்ுத் தீங்ு வசய்வலதைகய 
முக்கிய வதைாழிலாகக் வகாண்டிருந்தைான். அவன் 
எவ்வளகவா சூழ்ச்சிகலளச் வசய்தைான். 
அவற்றில் எதவும் வவற்றி வபறவில்லல. 

முஸலம்களக்ு மத்தியில் பிரிவிலன 
உண்டாக்கக் கருதி முனாபிக்ுக் கூட்டத்தின் 
கவறு ஒரு பாளிவாசலலக் கட்டினா்கா. 

வபருமானா் அவ்கா தைபூக் 
சண்லடக்ுப் பறப்பட்டுச் வசல்ிலம்கபாத, 
அக்கூட்டத்தைா் வபருமானா் அவ்களிடம் 
வசன்று பதிய பாளிவாசிலக்ு வந்த 
வதைாழகவண்டும் என்று 
கவண்டிக்வகாண்டா்கா. 



சண்லடயிலருந்த திரும்பி வந்தைபின் 
பா்த்தக்வகாாளலாம் என்று வசால்லவிட்டுப் 
வபருமானா் அவ்கா பறப்பட்டுச் 
வசன்றா்கா. 

முஸலம்களக்ுத் தீங்ு வசய்ய 
கவண்டும் என்ற வகட்ட எண்ணத்தடகனகய, 
அந்தைப் பாளிவாசல் கட்டப்பட்டிருப்பதைாக, 
ஆண்டவனால் வபருமானா் அவ்களக்ு 
அறிவிக்கப்பட்டத. 

அப்பாளி வாசலல எரித்த விடுமாறு 
வபருமானா் அவ்கா கட்டலளயிட்டா்கா. 
உடகன அத எரிக்கப்பட்டு விட்டத. 

ஹிஜர ஒன்பதைாவத வருட இறுதியில், 
அப்தல்லாஹ் இப்னஉலப கடுலமயான 
கநாய்க்ு ஆளானான். அந்கநாயிலருந்த 
பிலழக்ும் நம்பிக்லக அவனக்ு 
உண்டாகவில்லல. ஆனால், அவனலடய மகன் 
உண்லமயான முஸலமாக இருந்தைா். 

உலப தைன் மகன் மூலமாகப் 
வபருமானா் அவ்களிடம் இரண்டு 
ககாரிக்லககலளச் வசால்ல அனப்பினான்; 



அவ்வாகற அவ் மகன் வந்த “தைம் தைந்லதை 
மரணம் அலடந்தைபின், பிகரதைத்லதைப் கபா்த்தி 
அடக்கம் வசய்வதைற்காகப் வபருமானா் 
அவ்களின் ஆலட ஒன்லறத் தைரகவண்டும்” 
தைந்லதைக்காகப் வபருமானாகர “ஜனாஸாத்” 
வதைாழுலக நடத்தை கவண்டும்” என்றும் 
கவண்டிக்வகாண்டா். 

தீலமகா பல பரிந்தைவனானாிலம், 
அவனலடய ககாரிக்லகலயப் வபருமானா் 
அவ்கா மறுக்கவில்லல. அவ்வாறு வதைாழுலக 
நடத்தவதைற்ுப் வபருமானா் அவ்கா 
சம்மதித்த, தைங்களலடய சட்லட ஒன்லறக் 
வகாடுத்தைா்கா. 

இப்னஉலப மரணம் அலடந்தைதம், 
ஜனாஸாத் வதைாழுலகக்காகப் வபருமானா் 
அவ்கா பறப்பட்டுச் வசன்றா்கா. அப்கபாத 
உமறு அவ்கா, வபருமானா் அவ்களின் 
சட்லடலயத் தணிந்த பிடித்த, “அல்லாஹ்வின் 
விகராதிக்காகத் தைாங்கா பிரா்த்தைலன வசய்யப் 
கபாகிி்களா?” என்று ககட்டா்கா. 

விகராதிகளிடமும் கூட முற்றிிலம் 
கருலண உாளம் வகாண்ட வபருமானா் 



அவ்கா “உமகற! சற்று விலகி நல்ிலம்.” 
(வசல்கிகறன்) என்றா்கா, 

அப்வபாழுத, உமறு அவ்கா, 
“அவ்களக்காக (முனாபிக்ுகளக்காக) நீங்கா 
மன்னிப்பக் ககளங்கா; அல்லத ககட்காமல் 
இருங்கா. அவ்களக்காக எழுபத தைடலவ 
மன்னிப்பக் ககட்டாிலம், ஆண்டவன் 
அவ்கலள மன்னிக்க மாட்டான்” எனத் 
திருக்ு்ஆனில் ஆண்டவன் 
அருளியிருக்கிறாகன!” என்று வசான்னா்கா. 

பன்முறுவல் பூத்தைவ்களாகப் 
வபருமானா் அவ்கா “அவ்களக்காக 
மன்னிப்பக் ககட்கவும் அல்லத ககளாமல் 
இருக்கவும் ஆண்டவன் எனக்ுச் ்தைந்திரம் 
வகாடுத்திருக்கிறான். மன்னிப்பதம் 
மன்னிக்காமல் இருப்பதம் ஆண்டவனலடய 
விருப்பத்லதைப் வபாறுத்தைத” என்று கூறிவிட்டு, 
உலபக்காகத் வதைாழுலக நடத்தினா்கா. 

வபருமானா் அவ்களின் கமலான 
கருலண உாளத்லதைக் கண்டு உாளம் வநகிழ்ந்த 
இப்ன உலபயின் கூட்டத்தைாரில் ஆயிரம் கப் 



அன்லறய தினகம உண்லமயான 
முஸலம்களானா்கா. 

அதைன்பின், முனாபிக்ுகா முற்றிிலம் 
அடங்கி விட்டா்கா. 

 



  

 196. மக்காவுக்ுச் வசல்ிலதைல்
 இஸலாம் அகரபியா முழுவதம் 
பரவியலதைக் கண்டதம், வபருமானா் 
அவ்களக்ு, தைாங்கா இவ்வுலகில் கதைான்றிய 
இலட்சியமானத நலறகவறி விட்டதைாகக் 
கருதினா்கா. 

ஓ்யாமல் சண்லட சச்சரவு வகாலல 
இவற்லறகய வதைாழிலாகக் 
வகாண்டிருந்தைவ்களின் இதையங்கலள அன்ப, 
சககாதைரத்தவம், நீதி என்னம் கமலான - 
கனிவான - கயிற்றால் வபருமானா் அவ்கா 
பிலணத்தக் கட்டினா்கா. 

மனிதை உாளத்திற்ு அருவருப்லப 
உண்டாக்கக்கூடிய வகாடுஞ வசயல்களில் 
உழன்று வகாண்டிருந்தை மக்களலடய 
இதையங்களிலருந்த வபருமானா் அவ்கா 
அன்பம் கருலணயும் தைதம்பி வழியுமாறு 
வசய்தைா்கா. 



ஆண்டவனலடய சட்டத்தக்ும், 
மனிதைனலடய சட்டத்தக்ும் அடங்காமல் நீதி 
என்பத மருந்தக்ுக்கூட இல்லாமல் இருந்தை 
வவம்பாலலப் வபருவவளியாம் அந்நாடு 
வபருமானா் அவ்களின் பிறப்பன் சிறப்பால் 
பக்தியும், கருலணயும் நலறந்தை மல் வனமாக 
மாறியத. 

முன்ன், எத்தைலனகயா நபிமா்கா 
கதைான்றியிருந்தைா்கா. ஆனால், அவ்கா ஆயுா 
காலத்திகலகய அவ்கா பிரச்சாரம் வசய்தை 
மா்க்கம் பரவாமல் கபாய்விட்டத. 

வபருமானா் அவ்கா இருபத்த மூன்று 
வருடங்களாகப் கபாதித்த வந்தை 
கபாதைலனகலளயும், உண்லம வமாழிகலளயும் 
மக்கா தைங்கா உாளத்தில் நன்ு பதிய லவத்தக் 
வகாண்டா்கா. 

வபருமானா் அவ்கா, மக்காவுக்ுக் 
கலடசியாக யாத்திலர கபாய்வரகவண்டும் 
என்று விரும்பினா்கா. 

ஹிஜர பத்தைாவத வருடம் தல்கஃதைா 
மாதைத்தில், வபருமானா் அவ்கா 



மதீனாவிலருந்த ஹஜஜுக்ுப் பறப்படுவதைாக 
அறிவிக்கப்பட்டத. 

அகரபியா கதைசத்தின் பல 
பாகங்களிலருந்தம் மக்கா வபருமானாருடன் 
ஹஜஜுக்காகச் வசன்றா்கா. வபருமானா் 
அவ்களடன் பிராட்டியா்களம் வசன்றா்கா. 

மதீனாவிலருந்த வபருமானா் அவ்கா 
பறப்பட்டுப் பல இடங்களிிலம் தைங்கி 
ஒன்பதைாவத நாளில் மக்கா கபாய்ச் கச்ந்தைா்கா.

வபருமானா் அவ்களின் வருலகலய 
அறிந்தை அலனவரும் ஒரு கசர வந்த வரகவற்று 
உபசரித்தைா்கா. 

ஆங்காங்கக மக்கா திரண்டிருந்தைன். 
அவ்களின் மத்தியில் வபருமானா் அவ்கா 
பல வசாற்வபாழிவுகலள நகழ்த்தினா்கா. 

 



  

 197. மக்காவிலருந்த மதீனாவுக்ு 
வருலக
 இஸலாம் மா்க்கம் 
பூரணமாக்கப்பட்டத. வபருமானா் அவ்கா 
இவ்வுலகத்லதை விட்டுப் பிரிய கவண்டிய காலம் 
வநருங்கி விட்டத: ஹிஜர பதிகனாராவத 
வருடம், ஹஜ சமயத்தில், அவ்களக்ு 
ஆண்டவனால் இத உண்த்தைப் வபற்றத. 

வபருமானா் அவ்கா மக்காவிலருந்த 
பிரிவு உபசாரம் வபற்று, மதீனா வந்த 
கச்ந்தைா்கா. 

மதீனாவுக்ு வந்தைதிலருந்த 
வபருமானா் அவ்கா வபரும்புதி கநரத்லதை 
ஆண்டவனலடய வணக்கத்திகலகய 
வசிலத்தினா்கா. 

உஹதப் கபாரில் உயி் தறந்தைவ்களக்ு
இதவலர மரணப் பிரா்த்தைலன வசய்யவில்லல. 



ஆதைலால், அவ்கலள அடக்கம் வசய்திருந்தை 
தைலத்தக்ுச் வசன்று, அவ்களலடய மறுலம 
நலத்தக்காகப் வபருமானா் அவ்கா 
பிரா்த்தைலன வசய்தைா்கா. 

அதைன்பின், அகதை வருடம் ஸப் மாதைம் 
19-ம் கதைதி நடுஇரவில் வபருமானா் அவ்கா 
மதீனாவிிலாள முஸலம்களின் அடக்கத் 
தைலத்தக்ுச் வசன்று, அங்ு அடக்கமாகி 
இருப்பவ்களக்காகப் பிரா்த்தைலன 
வசய்தைா்கா. 

அங்கிருந்த திரும்பி வந்தைதிலருந்த, 
வபருமானா் அவ்களக்ு உடல்நலக்ுலறவு 
உண்டாயிற்று. நாளக்ு நாா ஜூரம் அதிகரித்த, 
உடல் பலவீனமாகியத. 

வபருமானா் அவ்கா 
கநாயுற்றிருந்தைகபாத, ஆயிஷாப் பிராட்டியா் 
அவ்கா வீட்டிகலகய தைங்கியிருந்தைா்கா. 

 



  

 198. வதைாழுலகலய நடத்தைச் 
வசால்ிலதைல்
 வபருமானா் அவ்களால் நடப்பதைற்ுச் 
சக்தியிருக்ும் வலர கநாயுடகனகய 
பாளிவாசிலக்ுச் வசன்று வதைாழுலகலய நடத்தி
வந்தைா்கா. 

ஒருநாா, வபருமானா் அவ்கா 
ுளித்தவிட்டு, வதைாழுலகக்காகப் 
பாளிவாசிலக்ுப் பறப்படும்கபாத, 
அவ்களக்ு மயக்கம் உண்டாயிற்று. சிறித 
கநரத்தில் மயக்கம் நீங்கியதம், தைங்களக்ுப் 
பதிலாக அபூபக்க் அவ்கா பாளிவாசலல் 
வதைாழுலகலய நடத்தை கவண்டும் என்று 
வபருமானா் அவ்கா, ஆயிஷா நாயகியா் 
அவ்களிடம் வசான்னா்கா. 

அலதைக் ககட்டதம், 
“யாரஸூசிலல்லாஹ் அபூபக்க் இளகிய 
உாளமும் வமல்லய ுரிலம் உலடயவ்கா. 
தைங்களலடய இடத்தில் அவ்கா நற்க 



இயலாத. ு்ஆன் ஓ்திக் 
வகாண்டிருக்ும்கபாகதை அவ்கா கண் கலங்கி, 
உாளம் வநகிழுகம” என்று வசான்னா்கா. 

வபருமானா் அவ்கா, “அபூபக்ககர 
வதைாழுலகலய நடத்தை கவண்டும்” என்று 
மறுமுலறயும் வசான்னா்கா. 

அத முதைல் சில நாட்கா வலர அபூபக்க் 
அவ்ககள வதைாழுலகயில் தைலலலமயாயிருந்த 
நடத்தி வந்தைா்கா. 

 



  

 199. இறுதிச் வசாற்வபாழிவு
 வபருமானா் அவ்களக்ு ஒருநாா 
உடல் நலமாக இருந்தைத. ுளித்த விட்டு, அ்ல, 
அப்பாஸ (ரல) ஆகிகயாரின் தலணகயாடு 
பாளிவாசிலக்ுச் வசன்றா்கா. 

அப்வபாழுத, பாளிவாசலல் ஆபூபக்க் 
அவ்ககள வதைாழுலகலய நடத்திக் 
வகாண்டிருந்தைா்கா. 

வபருமானா் அவ்கா அங்கக 
வருவலதை அறிந்த, அபூபக்க் அவ்கா தைங்கா 
இடத்திலருந்த விலகினா்கா அங்கககய 
நற்ும்படி சமிக்லஞ வசய்தவிட்டு, அவ்களின் 
பக்கமாயிருந்த வபருமானா் அவ்கா 
வதைாழுலகலய நடத்தினா்கா. 

வதைாழுலக முடிந்தைதம் வபருமானா் 
அவ்கா ஒரு வசாற்வபாழிவு நகழ்த்தினா்கா. 



அதகவ வபருமானா் அவ்களின் 
கலடசிச் வசாற் வபாழிவாும். 

 



  

 200. முடிலவ உண்தைல்
 வபருமானா் அவ்கா வதைாழுலகலய 
முடித்த, நகழ்த்திய இறுதிச் வசாற்வபாழிவில், 
“இவ்வுலக பாக்கியங்கலளகயா, அல்லத 
மறுலமயில் ஆண்டவனிடத்தில் 
உாளவற்லறகயா இவற்றில் ஒன்லறத் 
கதை்ந்வதைடுத்தக் வகாாளம்படியான 
அதிகாரத்லதை ஆண்டவன் ஓ்் அடியவனக்ுக் 
வகாடுத்தைான். அவ்வடியவகனா 
ஆண்டவனிடத்தில் உாளவற்லறகய ஒப்பக் 
வகாண்டான்” என்று கூறினா்கா. 

அந்தைச் வசாற்கலளக் ககட்டவுடன் 
அபூபக்க் அவ்களின் கண்களில் நீ் மல்கியத, 
உாளத்தில் வருத்தைம் கமலட்டத. 

அருகில் இருந்தைவ்கா, “கவறு 
ஒருவலரப் பற்றிக் கூறும்கபாத அபூபக்க் 
அவ்கா ஏன் வருந்தை கவண்டும்?” என்று 
வியப்கபாடு அவ்கலளப் பா்த்தைா்கா. 



வபருமானா் அவ்கா, தைங்கா 
மரணத்லதைப் பற்றிகய அச்வசாற்கலளச் 
வசான்னா்கா என்று அபூபக்க் அவ்கா 
உண்ந்தைதைாகலகய அவ்வாறு அவ்களக்ு 
வருத்தைம் கமலட்டத. 

அதைன்பின், வபருமானா் அவ்கா, 
“யாருலடய வசல்வத்தக்ும் கதைாழலமக்ும் 
நான் அதிகமாக நன்றி வசிலத்தைக் 
கடலமப்பட்டிருக்கிகறன் என்றால், அபூபக்க் 
அவ்களலடய வசல்வத்தக்ும் 
கதைாழலமக்ுகம ஆும்” 

“உலகில் என்லனப் 
பின்பற்றியவ்களில், யாலரயாவத என்னலடய
முதைன்லமத் கதைாழராக்கிக் வகாாள 
கவண்டுமானால், நான் அபூபக்கலரகய 
அவ்வாறு ஆக்கிக் ககாாகவன்” 

“பாளிவாசிலக்ு வரும் வாயில்களில் 
அபூபக்க் அவ்கா வரும் வாயிலலத் தைவிர 
மற்றலவகலள எல்லாம்மூடி விடுங்கா. ஆம், 
முன்ப இருந்தை கூட்டத்தைா் தைங்களலடய 
நபிமா்கா, வபரிகயா்களின் அடக்கத் 
தைலங்கலளகய வணக்கத் தைலங்களாக்கி 



விட்டா்கா. நீங்கா அப்படிச் வசய்யக் கூடாத. 
நான் அலதை விலக்ுகின்கறன்” என்றா்கா. 

 



  

 201. தீங்ும்-கடனம்
 வபருமானா் அவ்கா, அருகில் 
இருந்தைவ்கலள கநாக்கி “ எவருக்காவத நான் 
தீங்ு இலழத்திருந்தைால் அதைற்ு ஈடு வசய்ய 
இப்வபாழுத நான் தையாராக இருக்கிகறன்” 
என்றா்கா. 

எவருகம அதைற்ுப் பதில் 
வசால்லவில்லல. 

பின், “யாருக்காவத நான் 
கடன்பட்டிருந்தைால் என்னிடத்தில் 
இருப்பவற்லறக் வகாண்டு, அலதைத் தீ்க்கத் 
தையாராக இருக்கிகறன்.” என்று கூறினா்கா 
வபருமானா் அவ்கா. 

கூட்டத்திலருந்த ஒருவ் எழுந்த, 
ஆண்டவனலடய தூதைகர! முன்ப ஒரு சமயம், 
தைங்களிடம் வந்த ககட்ட ஓ்் ஏலழக்ு, மூன்று 
நாணயங்கா வகாடுக்ும்படி எனக்ு 
உத்தைரவிட்டீ்கா. அப்கபாத நான் 



வகாடுத்திருக்கிகறன். தைாங்கா எனக்ுத் தைர 
கவண்டியதிருக்கிறத” என்று வசான்னா். 

உடகன வபருமானா் அவ்கா, 
அம்மூன்று நாணயங்கலள, அப்கபாகதை 
அவருக்ுக் வகாடுத்த விடுமாறு பஸிலப்ன 
அப்பாஸ (வபருமானாரின் ஒன்று விட்ட 
சககாதைர்) அவ்களக்ுக் கட்டலளயிட்டு 
விட்டு, “மறு உலகில் நான் வவட்கப் படுவலதைக் 
காட்டிிலம், இவ்வுலகில் வவட்கம் அலடவத 
கமலானத” என்று கூறினா்கா. 

பின்ன், வபருமானா் அவ்கா, அங்ு 
வந்திருப்பவ்களக் காகவும், பலகவ்களின் 
வகாடுலமயினால், உயி் தறந்தை 
முஸலம்களக்காகவும் பிரா்த்தைலன 
வசய்தைா்கா. அதைன்பின், 'மதைக் கடலமகலளச் 
சரிவர நலறகவற்ற கவண்டும் என்றும், 
சமாதைானத்தடனம், நல்வலண்ணத்தடனம் 
இருக்ககவண்டும். என்றும் கூறிவிட்டுக் 
கலடசியாக, “உலகத்தில் வபருலமலய 
நாடாமிலம், மற்றவ்களக்ுக் வகடுதைலலத் 
கதைடாமிலம், இருந்தைவ்களக்காககவ மறுலம 
உலக வீட்லட லவத்திருக்கிகறாம். 
ஆண்டவனக்ு பயப்பட்டு பாவச் 



வசயல்களிலருந்த விலகிய வ்களக்ு 
நன்லமயான முடிவு ஏற்படும்” என்ற கருத்தாள
திருக்ு்ஆன் வாசகத்லதை ஓ்தி முடித்த 
வீட்டுக்ுச் வசன்றா்கா. 

அதைற்ுப்பின் வபருமானா் அவ்கா 
வதைாழுலகக்காகப் பாளிவாசிலக்ுச் 
வசல்லவில்லல. 

 



  

 202. அன்ஸாரிகளின் கவலல
 வபருமானா் அவ்கா 
கநாயுற்றிருக்ும்கபாத, அவ்களலடய 
கருலண மிக்க உாளத்லதையும், அவ்களால் 
தைாங்கா வபற்ற பாக்கியங்கலளயும் நலனத்த, 
நலனத்த அன்ஸாரிகா கண்ணி வடித்தக் 
வகாண்டிருந்தைா்கா. 

அபூபக்க் அவ்களம், அப்பாஸ 
அவ்களம் கபாய்க் வகாண்டிருக்லகயில், 
அன்ஸாரிகளின் வருத்தைலதைக் கண்டு என்ன 
காரணம்?” என்று ககட்டா்கா. 

அதைற்ு அவ்கா, “வபருமானா் 
அவ்களின் கதைாழலமகயாடு வாழ்ந்த வந்தைத 
எங்கலள நலனவுபடுத்திக் வகாண்டிருந்தைத” 
என்று கூறினா்கா. 

வபருமானா் அவ்களம், “முஸலம் 
மக்ககள! அன்ஸாரிகலளப் பற்றி உங்களக்ு 
நான் அறிவுலர கூறுகிகறன். சாதைாரண 



முஸலம்கா வபருகிக் வகாண்டிருப்பா்கா. 
ஆனால், உணவில் உப்ப எவ்வளவு ுலறவாக 
இருக்ுகமா, அப்படிகய அன்ஸாரிகா 
ுலறவானவ்களாககவ இருப்பா்கா. 
அவ்கா வசய்ய கவண்டிய கடலமகலள 
நலறகவற்றி விட்டா்கா. அவ்களக்ு நீங்கா 
வசய்ய கவண்டிய கடலமகலளச் சரிவரச் வசய்ய 
கவண்டும். அவ்கா என்னலடய வயிற்றுக்ுச் 
சமானமானவ்கா. உங்களலடய இலாப 
ந்டடங்களக்ுப் பாதகாவலாக இருப்பவ்கா. 
அன்ஸாரிகளில் நல்லவ்களக்ு ஆதைரவு அளிக்க
கவண்டும். அவ்களிடம் ஏதைாவத ுற்றம் 
கண்டால் அலதை மன்னித்தவிடகவண்டும்" 
என்று கூறினா்கா. 

 



  

 203. தக்கமும் மகிழ்ச்சியும்
 வபருமானா் அவ்கா, தைங்களலடய 
மகா பாத்திமா அவ்களிடம் அளவற்ற அன்ப 
வகாண்டிருந்தை்கா. 

வபருமானா் அவ்கா 
கநாயுற்றிருக்ும்கபாத ஒருநாா, மகலள 
அலழதைதக காதில் சில வா்த்லதைகா 
வசால்னா்கா. அலதைக் ககட்டதம் 
அவ்களக்ுத் தக்கம் கமலட்டத. கண் 
கலங்கியத. 

மறுபடியும், வபருமானா் அவ்கா, 
அருகில் அலழத்த அவ்கா காதில் சில 
வா்த்லதைகா வசான்னா்கா. அலதைக் ககட்டதம்
அவ்கா முகம் மகிழ்ச்சியால் மல்ந்தைத. 
பன்னலக அரும்பியத. 

ஆயிஷா நாச்சியா் அவ்கா, பாத்திமா 
அவ்களிடம் “முதைலல் வருத்தைமும், பிறு 



மகிழ்ச்சியும் ஏற்படக் காரணம் என்ன?” என்று 
ககட்டா்கா. 

அதைற்ு ஹல்ரத் பாத்திமா 
“இந்கநாயினால் நான் உயி் தறப்கபன்”, என்று 
வபருமானா் அவ்கா முதைலல் வசான்னா்கா. 
அத எனக்ு வருத்தைத்லதை அளித்தைத. மறுபடியும் 
என்லன அலழத்த, நம்முலடய ுடும்பத்தைாரில் 
எல்கலாருக்ும் முன்னதைாக, நீகய முதைலாவதைாக 
என்லன வந்த சந்திப்பாய்,” என்று 
வசான்னா்கா, அத எனக்ு மகிழ்ச்சிலய 
அளித்தைத” என்று கூறினா்கா. 

 



  

 204. “நல்ல காரியங்கலளகய 
வசய்வீ்களாக!”
 மனிதைன் தைன்னலடய வசயலனாகலகய 
மறு உலகில், இலாப ந்டடத்லதைப் வபறுகிறான் 
என்பலதை விளக்கிக் காட்டுவதைற்காகப் 
வபருமானா் அவ்கா, “ஆண்டவனலடய 
தூதைரின் பதைல்வியான பாத்திமாகவ 
ஆண்டவனலடய தூதைரின் மாமியாகிய 
ஸபிய்யாகவ: ஆண்டவனிடம் வசல்வதைற்காக 
நீங்கா நல்ல காரியங்கலளச் வசய்யுங்கா. 
ஆண்டவனிடமிருந்த நான் உங்கலளத் 
தைப்பவிக்க முடியாத” என்று வசான்னா்கா. 

ஆண்டவனலடய தூதை் என்ற 
முலறயில், வபருமானா் அவ்கா அவனலடய 
கட்டலளகலள வாக்கினாிலம் வசயலனாிலம் 
மக்களக்ு எடுத்தச் வசால்வகதை தைங்களலடய 
கடலம எனக் வகாண்டிருந்தைா்கா. 



ஆண்டவனலடய உத்தைரவு இல்லாமல் 
ஒரு சட்டத்லதையும் தைாமாக ஏற்படுத்தைவில்லல 
என்பலதை விளக்ுவதைற்காகப் வபருமானா் 
அவ்கா, “நயாயமானத” 'விலக்கப்பட்ட' 
சம்பந்தைமான விஷயங்கா எதவும் 'என்னால் 
உண்டானதைாக நலனக்காதீ்கா' ஆண்டவன் 
தைன்னலடய கவதைத்தில் எலதை ஆுமானதைாக்கி 
இருக்கின்றாகனா அலதைகய நானம் 
ஆுமானதைாக்கியுாகளன். ஆண்டவன் எலதை 
விலக்கி இருக்கின்றாகனா. அலதைகய நானம் 
விலக்கி இருக்கின்கறன்” என்று வசான்னா்கா. 

 



  

 205. தைருமம் வசய்த விடுங்கா
 ஆயிஷா நாச்சியா் அவ்களிடம் 
நாணயங்கா சிறித இருப்பத வபருமானா் 
அவ்களக்ு நலனவு வந்தைத. எனகவ 
அவ்கலள அலழத்த: “ஆயிஷாகவ அந்தை 
நாணயங்கா எங்கக இருக்கின்றன? 
ஆண்டவனிடம் நம்பிக்லக இல்லாமலா 
முஹம்மத அவலனச் சந்திப்பத? கபாய் 
அவற்லற ஆண்டவனலடய வழியில் தைருமம் 
வசய்த விடும்” என்று வபருமானா் அவ்கா 
கநாய் கடுலமயாக இருந்தை நலலலமயில் 
வசான்னா்கா. 

நாச்சியா் அவ்களம் அவ்வாகற 
தைருமம் வசய்த விட்டா்கா. 

 



  

 206. வபருமானா் அவ்களின் 
பிரிவு
 வபருமானா் அவ்களக்ு கநாய் 
மிுந்தம் ுலறந்தம் காணப்பட்டத. - 

ஹிஜரி பதிகனாராவத வருடம் ரபரயுல் 
அவ்வல் மாதைம் பன்னிரண்டாம் கதைதி 
திங்கட்கிழலம காலலயில் வபருமானா் 
அவ்களக்ு வவளித்கதைாற்றத்தில் உடல் 
நலமுடன் இருப்பதைாகத் வதைரிந்தைத. 

பாளிவாசிலம் வபருமானா் அவ்கா 
இருக்ும் இடமும் ஒன்று கச்ந்த இருந்தைதைால் 
வபருமானா் அவ்கா, திலரலய விலகிப் 
பா்த்தைா்கா. அங்கக மக்கா காலலத் 
வதைாழுலகலய நலறகவற்றிக் 
வகாண்டிருப்பலதைக் கண்டா்கா. அந்தைக் 
காட்சிலயப் பா்த்தைதம் வபருமானா் 
அவ்களக்ு மகிழ்ச்சி உண்டாகி, பன்முறுவல் 
வசய்தைா்கா. 



அப்கபாத வபருமானா் அவ்கா 
பாளிவாசிலக்ு வரப்கபாவதைாக எண்ணி, 
வதைாழுத வகாண்டிருந்தை மக்கா தைங்கா 
இடத்திலருந்த விலகிச் வசல்ல நலனத்தைா்கா. 
வதைாழுலகலய நடத்திக் வகாண்டிருந்தை 
அபூபக்க் அவ்களம் பின்னலடயக் 
கருதினா்கா. வபருமானா் அவ்கா 
சமிக்லஞயினால் அவ்கலளத் தைடுத்த, 
திலரலயப் கபாட்டுக் வகாண்டா்கா. 

அன்று பகலல், வபருமானா் 
அவ்களக்ு மயக்கம் உண்டாவதம் பிறு 
வதைளிவதமாக இருந்தைத. 

அடிக்கடி திருக்ு்ஆன் வசனங்கலளப் 
வபருமானா் அவ்கா கூறிக் 
வகாண்டிருந்தைா்கா. 

அன்று பகல், அபூபக்க் அவ்களின் 
மகன் அப்த் ரஹ்மான் வபருமானா்
,அவ்கலளக் காண வந்தைா். அவ் லகயில் 
பல்விளக்ும் ுச்சி ஒன்று இருந்தைத. 
வபருமானா் அவ்கா அலதைக் கூ்ந்த 
பா்த்தைா்கா. அவ்களலடய 
பா்லவயிலருந்த, அவ்கா பல் விளக்க 



விரும்பவதைாகத் வதைரிந்தைத. உடகன ஆயிஷா 
நாச்சிய் அவ்கா தைம் சககாதைரரிடமிருந்த 
அக்ுச்சிலய வாங்கி, அதைன் நுனிலய 
வமதவாக்கிப் வபருமானா் அவ்களிடம் 
வகாடுத்தைா்கா. வபருமானா் அவ்கா அலதைக் 
வகாண்டு பல் விளக்கினா்கா. அப்வபாழுத 
பிற்பகல் கநரம், “வதைாழுலகலய ஒழுங்காக 
நடத்தை கவண்டியத. வபண்களிடம் - 
அடிலமகளிடம் கருலணகயாடு இருக்க 
கவண்டும்” என்ற வசாற்கா அவ்களின் 
வாயிலருந்த வவளிவந்தைன. 

அவ்கா அருகில் தைண்ணி பாத்திரம் 
இருந்தைத. அதில் அடிக்கடி லகலய இட்டு, 
முகத்தில் தைடவிக் வகாண்டிருந்தைா்கா. பிறு 
லககலள உய்த்தி, “ஆண்டவகன கமலான 
கதைாழன்!” என மூன்று முலற வசான்னா்கா. 
அவ்வாறு வசால்லக் வகாண்டிருக்ும்கபாத 
அவ்களின் லககா இரண்டு பக்கங்களிிலம் 
ஒழுங்காய் அலமந்திருந்தைன. கண்கா மூடின. 
அவ்கா உயி் உலலக விட்டு நீங்கிப் பரி்த்தை 
உலுக்ுச் வசன்று விட்டத. 

(இன்னா லல்லாஹி வ இன்னா 
இலலஹி ராஜவூன்) 



 



  

 207. கடலமகலள நலறகவற்றிய 
நபிகா நாயகம் அவ்கா!
 மனிதைத் தைந்லதையான ஹல்ரத் 
ஆதைம்(அலல) அவ்களின் காலத்திலருந்த, 
இவ்வுலலக கந்வழிப்படுத்தவதைற்காக 
காலந்கதைாறும் ஆண்டவன் தீ்க்கதைரிசிகா 
பலலர அனப்பி வந்திருக்கின்றான். அவ்களில் 
கலடசியாகத் கதைான்றியவ்சா வபருமானா் 
அவ்கா. தைங்களக்ுப் பிறு, உலுக்ுத் 
தீ்க்கதிரிசிகா கதைான்றுவதைற்ு அவசியம் 
இல்லாதைபடி தைங்கா திருப்பணிகலளச் 
வசல்வனகவ பூ்த்தி வசய்தவிட்டா்கா. 

வபருமானா் அவ்கா, உலகத்தில் 
மனிதை்களின் கதைாழலமகயாடிருந்த, 
அவ்களக்ுச் வசய்ய கவண்டிய கடலமகலளச் 
சரிவர நலறகவற்றி, அவ்கலள உன்னதைமான 
இடத்தில் உய்த்தி லவத்த, பிறு தைாங்களம் 
"கமலான கதைாழனான ஆண்டவனிடம்” கபாய்ச் 
கச்ந்தைா்கா. 



வபருமானா் அவ்கா, ரபரயுல் அவ்வல் 
மாதைம் பன்னிரண்டாம் கதைதி, திங்கட்கிழலம 
இவ்வுலகில் கதைான்றினா்கா. அகதை மாதைம், 
அகதை கதைதி, அறுபத்த மூன்றாவத வயதில் 
இம்மண்்லலகவிட்டு, விண்்லுக்ுச் 
வசன்றா்கா. 

பரி்த்தை கஃபாலவயும், மனிதை 
வ்க்கத்லதை நல்வழிப் ப்டுத்தவதைற்காக, 
இவ்வுலகில் கதைான்றிய வபருமானா் 
அவ்களின் அடக்கத் தைலத்லதையும் கா்ம் 
பாக்கியத்லதை ஆண்டவன் ஒவ்வவாரு 
முஸலமுக்ும் அருாவானாக! 

ஒவ்வவாரு முஸலமும், வபருமானா் 
அவ்களின் அடிச்்வட்லடப் பின்பற்றி நடக்க 
ஆண்டவன் அருாபரிவானாக! 

இந்நூல்... 

 வபருமானா் அவ்கா வபரு வாழ்வு 
பிறப்ப முதைல் பிரிவு வலர தைனித்தைனியாக 207 
நகழ்ச்சிகா மூலம் கூறப்பட்டுாளத



சரித்திர நகழ்ச்சிககளாடு இஸலாமிய 
வரலாறும் இலணந்த திகழ்கின்றத

சிறுவ் முதைல் வபரியவ் வலர 
அலனவரும் படித்த மகிழத்தைக்க இனிய தைமிழ் 
நலட. 

 



இந்தை மின்னூலலப் பற்றி





 உங்களக்ு இம்மின்னூல், இலணய 
நூலகமான, விக்கிமூலத்தில் இருந்த 
கிலடத்தாளத[1]. 

இந்தை இலணய நூலகம் 
தைன்னா்வல்களால் வளருகிறத. விக்கிமூலம் 
பதிய தைன்னா்வல்கலள வரகவற்கிறத. 
தைாங்களம் விக்கிமூலத்தில் இலணந்த கமிலம் 
பல மின்னூல்கலள அலனவரும் படிக்ுமாறு 
வசய்யலாம். 

மிுந்தை அக்கலறயுடன் வமய்ப்ப 
வசய்தைாிலம், மின்னூலல் பிலழ ஏகதைனம் 
இருந்தைால் தையக்கம் இல்லாமல், விக்கிமூலத்தில் 
இம்மின்னூலன் கபச்் பக்கத்தில் 
வதைரிவிக்கலாம் அல்லத பிலழகலள நீங்ககள 
கூட சரி வசய்யலாம். 

இப்பலடப்பாக்கம், கட்டற்ற 
உரிமங்ககளாடு (வபாதகள /ுன -Commons /GNU 
FDL )[2][3] இலவசமாக அளிக்கப்படுகிறத. 



எனகவ, இந்தை உலரலய நீங்கா மற்றவகராடு 
பகிரலாம்; மாற்றி கமம்படுத்தைலாம்; வணிக 
கநாக்கத்கதைாடும், வணிக கநாக்கமின்றியும் 
பயன்படுத்தைலாம் 

இம்மின்னூல் சாத்தியமாவதைற்ு 
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 Be..anyone

 Patricknoddy~commonswiki

 Rocket000

 Xato

 Mecredis

 HoboJones

 Fleshgrinder

 
 



  http://ta.wikisource.org ↑

  ↑
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ 

  http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html ↑

 



 


	உலகளாவிய பொதுக் கள உரிமம் (CC0 1.0)
	No Copyright
	பன்மொழிப் பேராசிரியர், பல நூல்களின் ஆசிரியர், இஸ்லாமியப் பேரறிஞர் மெளலானா, மெளலவி எம். அப்துல் வஹ்ஹாப் சாகிபு M.A., B.TH அவர்களின் அணிந்துரை
	மயிலாடுதுறை, ஏ.வி.ஸி. கல்லூரியின் சரித்திரப் பேராசிரியர் உயர்திரு. H. அமீர் அலி M.A., M.Ed; அவர்களின் பாராட்டுரை
	முன்னுரை
	பதிப்புரை
	யார்? எவர்?
	நபிகள் நாயகம் அவர்கள் பிறப்பு
	1. புன்சிரிப்போடு குழந்தை வளர்ந்தது
	2. இணைபிரியாத வளர்ப்பு
	3. விளையாட்டிலே விருப்பம் இல்லை
	4. கல்வி பயிலாமல் அறிவுக்கூர்மை
	5. மழைக்காகப் பிரார்த்தனை
	6. ஆண்டவன் கட்டளை
	7. கிறிஸ்துவத் துறவியின் பாராட்டு
	8. இயற்கை வனங்களைப் படைத்த ஆண்டவன்
	9. சமாதான உடன்படிக்கை
	10. நம்பிக்கைக்கு உரியவர்கள்
	11. ஏழை பங்காளர்
	12. பொறுமை மிக்கவர்கள்
	13. சச்சரவைத் தீர்த்து வைத்தார்கள்
	14. வியாபாரத்தில் நற்பெயர்
	15. பிராட்டியாரின் பிரதிநிதி
	16. பிராட்டியாருக்கும் பெருமானாருக்கும் திருமணம்
	17. இணைந்த அன்பு-இனிய உபசரிப்பு
	18. அடிமையை விடுவித்த உயர்பண்பு
	19. சிந்தனைச் சிறப்பு
	20. முதல் அறிவிப்பு - “ஒதுவீராக!”
	21. ஆண்டவன் கைவிடமாட்டான்!
	22. தீர்க்கதரிசி தோன்றினார்கள்
	23. எவ்வித இடையூறும் நேரிடாது!
	24. துரோகியின் சூழ்ச்சி முறியடிப்பு
	25. பஞ்சத்தின் கொடுமையை அகற்றுதல்
	26. இவரே எனக்கு உதவுவார்
	27. கொள்கையில் தளராத உறுதி
	28. உங்களை நம்புகிறோம்
	29. எந்த ஆசையும் கிடையாது
	30. உயிர் துறந்த உத்தமர்
	31. பகைவர்களின் தாக்குதல்
	32. கொடுமையும் துன்பமும் சூழ்ந்தது
	33. அன்னிய நாட்டில் சூழ்ச்சி
	34. அபிசீனியா அரசரின் ஆதரவு
	35. பழி வாங்கும் எண்ணம் இல்லை
	36. கொலைச் செயலுக்குப் பரிசா?
	37. ஆத்திரம் தணிந்தது
	38. பகைவரின் மனமாற்றம்
	39. கொடுமையான உடன்படிக்கை
	40. உடன்படிக்கை ஒழிந்தது
	41. அன்பும் ஆதரவும் மறைந்தது
	42. பிராட்டியாரின் பிரிவு
	43. ஆண்டவன் காப்பாற்றுவான்
	44. கொடியவர்கள் இழைத்த கொடுந்துன்பம்
	45. “என்னை யாரிடத்தில் ஒப்புவிப்பாய்?”
	46. வரவிடாமல் தடுத்தார்கள்
	47. புத்துணர்ச்சி பெற்றவர்
	48. ஆறுதலுக்காக வாய்த்த துணை
	49. திக்கற்றவரிடம் பரிவு
	50. தலைமைப் பதவிக்கு ஆசைப்பட்டவர்
	51. எண்ணத்தில் தூய்மை - சொற்களில் உண்மை
	52. மதீனாவுக்குச் செல்ல உடன்பாடு
	53. போகவும் விடவில்லை
	54. கொலை செய்யத் திட்டம்
	55. புறப்படும்படி கட்டளை
	56. மக்காவை விட்டுப் பிரிதல்
	57. ஆண்டவனும் நம்மோடு இருக்கிறான்
	58. கொலையாளியின் மனமாற்றம்
	59. முதல் பள்ளிவாசல்
	60. மதீனாவில் வரவேற்பு
	61. மதீனாவில் பள்ளிவாசல்
	62. மதீன நகர நிலைமை
	63. தொழுகைக்கு அழைத்தல்
	64. சகோதர உணர்ச்சி
	65. தியாக உள்ளம்
	66. பெருமானார் அவர்களின் எளிய வாழ்க்கை
	67. ஒருவருக்கு ஒருவர் உதவி செய்தல்
	68. பகைவர்களின் பொறாமை
	69. மதீனாவில் மூன்று பிரிவினர்
	70. ஒத்துழைப்பும் நட்புறவும்
	71. பயமுறுத்தல் கடிதம்
	72. விரோதிகளின் பகைமை உணர்ச்சி
	73. பகைவர்களை ஒழிக்கத் திட்டங்கள்
	74. உயர்வான பண்பு
	75. மதீனாவைத் தாக்க முயற்சி
	76. பெருமானார் அவர்களின் முன்னேற்பாடு
	77. எதிரிகள் தோற்கடிக்கப்படுவார்கள்
	78. எதிரிகளின் வீழ்ச்சி
	79. மீண்டும் தாக்க வருதல்
	80. புதல்வியர் திருமணம்
	81. பகைவர்கள் மீண்டும் தயாராகுதல்
	82. பெருமானார் கண்ட கனவு
	83. இருதரப்பிலும் அணிவகுப்பு
	84. கடுமையான போர்
	85. பொய்யான வதந்தி
	86. இருள் விலகியது
	87. உயிர்த் தியாகம்
	88. கேடயமாக நின்று காத்தனர்
	89. சொன்னபடியே நடந்தது
	90. திருமுகத்தில் இரத்தம் பீறிடுதல்
	91. ஆண்டவனின் பகைவனே!
	92. பெண்களின் வீரப்போர்
	93. “இது ஒரு பெரிய தியாகமா?”
	94. போர்முனைக்கு ஓடி வந்தனர்
	95. கவலையும் துக்கமும் பறந்து ஓடின
	96. வெற்றியா? தோல்வியா?
	97. நயவஞ்சகச் செயல்
	98. உயிர் இழந்த உத்தமர்கள்
	99. யூதர்கள் செய்த தீங்குகள்
	100. மதீனாவிலிருந்து யூதர்கள் ஓட்டம்
	101. கொலை செய்யச் சதி
	102. யூதர்களின் சூழ்ச்சி
	103. மதீனாவிலிருந்து யூதர்கள் வெளியேறுதல்
	104. பகைவர்களின் கூட்டு முயற்சி
	105. கூட்டு முயற்சியில் தாக்க வருதல்
	106. வழிகாட்டிய ஒளி
	107. உடன்படிக்கையை கைவிட்ட துரோகிகள்
	108. தளராத உறுதி
	109. “எங்களிடம் வாளைத் தவிர வேறு இல்லை!”
	110. பலமான எதிரி ஒருவர் மாண்டார்
	111. வீரச் செயல்புரிந்த பெண்மணி
	112. “எனக்கு என்ன கட்டளை இடுகிறீர்கள்?”
	113. எதிரிகளிடையே பிளவு உண்டாக்குதல்
	114. எதிரிகளிடையே குழப்பம்
	115. கூட்டத்தில் பிளவு உண்டாகிவிட்டது
	116. எதிரிகள் வந்த வழியே சென்றனர்
	117. தோல்வியும் தண்டனையும்
	118. கருணை மிகுந்த உள்ளம்
	119. உண்மையும் நாணயமும் உள்ளவர்
	120. ஆதரவற்றவருக்கு ஆறுதல் அளித்தல்
	121. பிறந்த மண்ணைக் காண ஆவல்
	122. வருகையும் எதிர்ப்பும்
	123. தூதர் கொண்டு வந்த செய்தி
	124. தூதர்களைச் சிறைப்படுத்துதல்
	125. மற்றொரு தூதர் வருகிறார்
	126. உடன்படிக்கையின் நிபந்தனைகள்
	127. உடன்படிக்கையால் ஏற்படும் நன்மை
	128. மத்தியில் உண்டான இடையூறு
	129. ஆண்டவன் அருளிய வெற்றி
	130. பெருமானார் அவர்களின் பெருமை
	131. ஆண்டவன் வழி காட்டுவான்
	132. தடை நீங்கியது!
	133. இஸ்லாத்தை உலகுக்கு அறிவித்தல்
	134. தூதரும் வியாபாரிகளும்
	135. மன்னரின் மட்டற்ற மகிழ்ச்சி
	136. தீர்க்கதரிசி கூறியது உண்மையே
	137. பாராட்டும் பரிசுகளும்
	138. பெருமானார் அவர்களின் முத்திரைக் கடிதம்
	139. யூதர்களின் பொறாமை
	140. யூதர்கள் தாக்க வருதல்
	141. யூதர்களைத் தாக்கப் புறப்படுதல்
	142. உதவி செய்யப் பெண்கள் வருகை
	143. யூதர்களின் தோல்வி
	144. பகைமை நீங்கத் திருமணம்
	145. விருந்தில் விஷம்
	146. பகைவர்கள் பெரும்பாலும் அழிந்தனர்
	147. மக்காவில் கண் கொள்ளாக் காட்சி
	148. வெற்றியும் இழப்பும்
	149. உடன்படிக்கைக்கு உடன்படாதவர்கள்
	150. பகைவரின் தூதருக்கு அவமரியாதை
	151. குற்றமும் மன்னிப்பும்
	152. படைதிரண்டு மக்காவை நெருங்குதல்
	153. எதிரிக்கு ஏற்பட்ட பயம்
	154. பகைவனுக்கு கிடைத்த மன்னிப்பு
	155. எதிரிகளுக்கு அளித்த விதிவிலக்கு
	156. மக்காவாசிகளுக்கு முன்னெச்சரிக்கை
	157. முஸ்லிம் படை மக்கா வருகை
	158. உண்மைக்குக் கிடைத்த வெற்றி
	159. முன் அறிவிப்பும், திறவுகோலும்
	160. உள்ளத்தை நெகிழச் செய்த நிகழ்ச்சி
	161. கொடியவர்களுக்கும் மன்னிப்பு அளித்தல்
	162. குற்றத்தை உணர்ந்து மன்றாடுதல்
	163. தூதர் குழுவுக்கு மதிப்பு
	164. திரண்டு வந்து மன்னிப்புப் பெற்றனர்
	165. மதீனாவுக்குத் திரும்புதல்
	166. மீண்டும் படைகளுடன் புறப்படுதல்
	167. படை பலம் மட்டும் போதுமா?
	168. தனியாக நிற்கும் தளராத உறுதி
	169. சிதறிய படைகள் ஒன்று திரண்டன
	170. பகைவர்கள் பாதுகாப்புடன் இருந்தனர்
	171. “ஆண்டவனே நல்வழி காட்டுவாயாக!”
	172. பொருள் பங்கீட்டில் மனக்கசப்பு
	173. ஆறாயிரம் கைதிகளுக்கும் விடுதலை
	174. “ஆண்டவனைத் தொழுதுவேண்டிக் கொள்ளுங்கள்”
	175. மதீனாவைத் தாக்க ஏற்பாடு
	176. தாக்குதலைத் தகர்க்க முன்னேற்பாடு
	177. நிதி குவிந்தது! ஆட்கள் சேர்ந்தனர்!
	178.சுகவாசி ஒருவர் படையில் சேர்ந்தார்!
	179. கிறிஸ்துவப் படை பின்வாங்கியது
	180. பெருமானார் அவர்களின் கடைசிப் போர்
	181. புனிதம் அடைந்தது!
	182. உடன்படிக்கை விளம்பரப்படுத்துதல்
	183. உற்சாகத்தால் உண்மையைக் கூறினார்!
	184. எதிர்ப்புகள் அடங்கின; வளர்ச்சி பெருகிற்று
	185. பெருமானார் அவர்கள் கூறிய அறிவுரை
	186. நேரில் வந்து கண்டு மகிழ்ந்தனர்
	187. ஆடம்பரமும் அகம்பாவமும் அடங்கியது
	188. சந்தேகம் தெளிதல்
	189. மக்கள் நன்மைக்காக உயிர்த் தியாகம்
	190. சில நிபந்தனைகளும் - மறுப்பும்
	191. பாதுகாப்பு வரி செலுத்துதல்
	192. தீயவனின் தீங்கான எண்ணம்
	193. “இரக்கம் உள்ளவர்களை ஆண்டவன் நேசிக்கிறான்”
	194. கவிஞர் மன்னிக்கப்பட்டார்
	195. தீயவனின் கோரிக்கை
	196. மக்காவுக்குச் செல்லுதல்
	197. மக்காவிலிருந்து மதீனாவுக்கு வருகை
	198. தொழுகையை நடத்தச் சொல்லுதல்
	199. இறுதிச் சொற்பொழிவு
	200. முடிவை உணர்தல்
	201. தீங்கும்-கடனும்
	202. அன்ஸாரிகளின் கவலை
	203. துக்கமும் மகிழ்ச்சியும்
	204. “நல்ல காரியங்களையே செய்வீர்களாக!”
	205. தருமம் செய்து விடுங்கள்
	206. பெருமானார் அவர்களின் பிரிவு
	207. கடமைகளை நிறைவேற்றிய நபிகள் நாயகம் அவர்கள்!
	இந்த மின்னூலைப் பற்றி

